
Sarney, obtendo o apoio da bancac (ao centro), que se reuniu ontem, 

M esmo aborrecidocomasamea-
ças de rebeldia depois da in

dicação de Carlos SanfAnna co
mo líder do governo e da maioria 
na Câmara, o presidente Sarney 
não está preocupado. Tanto que 
já estaria articulando um nome 
para exercer a mesma função no 
Senado. Sarney sabe que vai ser 
ainda mais criticado por isso — e 
a primeira crítica ele recebeu an
tecipadamente ontem. "No Sena
do, mando eu", reagiu Fernando 
Henrique Cardoso (PMDB-SP), 
depois de uma audiência no Pa
lácio do Planalto. "Essa figura 
de líder do governo no Senado é 
desnecessária porque existe har
monia e o PMDB, por si só, já é 
maioria." 

Isso não significa, porém, 
que Fernando Henrique não con
corde com a escolha de SanfAn
na, que ele atribui a um "traba
lho de engenharia política do 
presidente para atuar na Câma
ra, onde o processo digestivo so
bre- determinadas matérias do 
governo é mais moroso". O que o 
senador paulista não admite é 
que SanfAnna atuará como lí
der formal da maioria na Consti
tuinte: "O regimento não irá in
cluir esse artifício". 

E aí, justamente, começa o 
impasse. Alguns peemedebistas 
relutam contra a figura do líder 
no Senado, mas outros alertam 
que, caso Sarney desista da 
ideia, estaria dando à bancada 
do PMDB na Câmara uma ex
pressa^ declaração de desconfian
ça. "É uma questão de coerên
cia", ponderam. A menos que 
Fernando Henrique seja escolhi
do para o cargo, acumulando a 
função de líder do PMDB no Se-
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Sarney pensa num 
nome para o Senado. 
Cardoso não gosta. 

nado. Como tal, aliás, ele já vem 
atuando com desenvoltura na 
Assembleia, com o respaldo do 
presidente da Constituinte, do 
PMDB e da Câmara, Ulysses Gui
marães. "E ele vem se saindo 
muito bem", confirma Ulysses. 

Com a escolha de SanfAnna 
para liderar a maioria, o deputa
do Amaral Neto, líder do PDS, 
descobriu ontem que será auto
maticamente líder também da 
minoria — e acabou provocando 
risos no plenário. Como ser líder 
de bancadas tão heterogéneas co
mo PDS, PT e PDT? Essa questão 
foi levada pelo próprio Amaral a 
Ulysses, que preferiu empurrar o 
problema para frente: disse ele 
que, até aquele momento, não ha
via sido formalizada perante a 
Mesa a designação de um líder 
da minoria. 

A principal discussão de on
tem na Câmara, contudo, era so
bre a missão do novo líder da 
maioria e do governo na Casa. E 
o próprio SanfAnna se encarre
gou de dar as primeira explica
ções. Segundo ele, sua tarefa será 
de formar um bloco "suficiente
mente elásitco" para atravessar 

períodos de maior ou menor difi
culdade, mantendo a estabilida
de política. Com esse argumento, 
SanfAnna tentou rebater as crí
ticas sobre o vazio regimental do 
cargo que passou a ocupar. 

Esse bloco da maioria, na 
opinião de SanfAnna tornou-se 
particularmente importante pa
ra o governo. "A crise económica 
deverá se alastrar e, então, será 
necessário segurar politicamente 
para garantir a estabilidade", 
disse. Além disso, SanfAnna ex
plica que a comunicação entre o 
governo e os deputados será uma 
via de duas mãos: ele levará ao 
presidente as reivindicações e 
propostas da bancada; e dirá aos 
deputados sobre a visão do gover
no e os passos dos processos deci
sórios. Uma missão que SanfAn
na reconhece que fatalmente de
verá chocar-se com a do líder do 
PMDB. Mas ele não espera confli
to: "Já conversamos sobre a ques
tão e estamos entendidos". 

Apesar das críticas, a figura 
do líder da maioria na Câmara e 
no Senado não é nova. O próprio 
presidente do Senado, Humberto 
Lucena, lembrou ontem que, em
bora esteja em desuso há muito 
tempo, essas lideranças existi
ram — ele até foi líder da maio
ria no governo João Goulart por 
um curto período. E Lucena não 
acredita que a volta dessa figu
ra, agora, poderá chocar-se com 
as funções do líder partidário, 
tanto que não rejeitaria se as pe
quenas agremiações escolhessem 
o líder da minoria. 

Por enquanto, porém, a dis
cussão é apenas em torno da esco
lha do líder da maioria no Sena
do. Se depender da vontade de 

Ulysses, Fernando Henrique se 
ria o escolhido. Ulysses já o de
signou relata do projeto de regi
mento provisório e, em seguida, 
relator do projeto permanente da 
Constituinte — prestígio sufi
ciente para dificultar as preten 
soes do senados Mário Covas 
(PMDB-SP), que teve seu nome 
lembrado para líder do PMDB 
na Constituinte. Cargo que Covas 
aceitaria "honrosamente", se 
gundo disse, depois que seu nome 
foi lembrado pelo senador José 
Richa. 

Mas quais as vantagens e as 
atribuições de um líder? É inte
ressante a liderança? Por que 
tanta disputa? A resposta vem de 
um líder, Gastone Righi, do PTB. 
Para ele, a principal vantagem 
de liderar um partido é o desta 
que político conseguido, o que le 
va o líder a ser, quase sempre, o 
nome mais requisitado do seu 
partido, a merecer destaque no 
noticiário político, o que facilita 
o desenvolvimento de uma carrei
ra política. No entanto, destaca 
Gastone, o líder tem muitas res
ponsabilidades, o que pode levai 
a uma queimação e, ao contrário 
do esperado, trazer o fim mais 
rápido da própria carreira. 

Em meio a essas articula
ções, as críticas e as reações têm 
maior destaque. E o presidente 
Sarney se aborrece com isso, se
gundo revelou ontem uma fonte 
do Planalto — e até teria desaba
fado: "Todos esses parlamenta
res receberam cargos e, agora, na 
hora de pagar a conta, estão es
bravejando. Se não concordam 
com a decisão, tudo bem, mas po
dem começar a devolver os cargos 
recebidos". 

Luís Henrique: vitória sem maioria. A movimentada eleição e os candidatos com o stual líder. 
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