
Escolha j á está definida 
Apesar dos esforços de Ulys-

ses Guimarães, Carlos Santana, 
deputado federal do PMDB 
da Bahia e ex-ministro da 
Saúde, foi o escolhido por Sar
ney para ser líder do governo no 
Congresso Nacional. Seu nome 
poderá ser anunciado oficial
mente hoje, antes de ser dado 
inicio ao processo de escolha de 
líder da bancada peemedebista, 
que começa amanhã com um 
debate entre os quatro can
didatos: Santana, João Herr-
mann, Milton Reis e Luís 
Henrique. 

A forma indireta do presi
dente Sarney informar o Con
gresso sobre sua escolha ocorreu 
no final da tarde de ontem, 
durante a audiência concedida 
ao deputado Maurilio Ferreira 
Lima ( P M D B - P E ) . O 
deputado esteve no Palácio do 
Planalto para conversar com o 
presidente da República sobre 
uma questão que preocupa Sar
ney (projeto de revisão da Cons
tituição de 67), quando o 
presidente respondeu: «Procure 
Carlos Santana para discutir 
seu projeto», caminho que será 
seguido hoje pelo parlamentar 
pernambucano, que admite a 
ideia de rever sua proposta des
de que haja uma fórmula subs
titutiva semelhante. 

Nas últimas 48 horas, Sarney 
manteve alguns conta tos im
portantes para tomar sua de
cisão. Ele conversou por te
lefone com o presidente da 
Câmara, Ulysses Guimarães 
(com quem não pôde se encon
trar no domingo porque Ulysses 
chegou tarde de São Paulo) e 
ontem conversou com o atual 
líder do PMDB na Câ
mara, deputado Pimenta da 
Veiga. Além disso, em seus con
ta tos, entre eles como o gover
nador do Maranhão, Epitácio 
Cafeteira, o presidente da 
República alinhou as razões de 
manter um líder no Congresso, 
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independente do líder que será 
escolhido pelo PMDB. Mais 
uma vez, Sarney lembrou que 
tem necessidade de um porta-
voz político, um coordenador 
junto à Aliança Democrática, 
que pudesse transitar nos dois 
partidos que integram a Aliança 
(PMDB e PFL), com desenvol
tura. 

A mesma conversa foi man
tida com o ministro da Justiça, 
Paulo Brossard, que depois da 
audiência com o presidente 
deixou o gabinete presidencial 
afirmando: «Os poderes 
Executivo e Legislativo tra
balham com matéria-prima 
igual, de modo que é natural 
uma interligação. É uma neces
sidade funcional e orgânica. Não 
se trata de necessidade de 
natureza teórica, mas de na
tureza prática. E não se pode 
dizer que isso é uma interferên
cia do Executivo». 

A defesa da tese de «lideran
ça do governo» foi também 
defendida pelo ministro da Ad
ministração, Aluízio Alves, que 
foi recebido pelo presidente 
Sarney. O ministro acredita que 
a necessidade do líder ser es
colhido decorre de um fato: 
«Existe dois partidos de susten
tação do governo. Se fosse 
apenas um, o líder do partido 
seria o líder do governo, mas o 
fato de existir dois partidos, 
muda de figura e o presidente 
precisa de alguém que coordene 
os dois partidos diferentes». 

Quanto ao fato do escolhido 
ser Carlos Santana, no lugar de 
Prisco Viana, o motivo, alegado 
por pessoas ligadas a Sarney é 
simples. Prisco «não está bem» 
com a Frente Liberal e não é 
bem aceito no PMDB, 
diferente de Carlos San
tana, que é respeitado pelos 
pefelistas, desde Tancredo 
Neves, e circula com facilidade 
até na ala esquerda do PMDB». 
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Santana ficou esperando uma ligação do Planalto 


