
O LÍDER DO PMDB 
Será um desses três: Milton Reis, Luís Henrique e João Hermann. A bancada do PMDB na 

Câmara reúne-se, hoje, a 
partir das 9h, para ele
ger o líder na Casa. Dis
putam o cargo, os depu
tados Luís Henr ique 
(SC), João Hermann (SP), 
e Milton Reis (MG). O 
candidato aparentemen
te preferido é Luís Hen
rique, que deverá vencer 
a disputa com 43 votos de 
vantagem segundo pre
viu, ontem, o deputado 
J o r g e U e q u e i 
(PMDB-RS). Conforme o 
parlamentar gaúcho, se 
o deputado Milton Reis 
desistir da disputa, Luís 
Henrique ganhará por 41 
votos. Se nenhum candi
dato obtiver a maioria, 
haverá o segundo turno 
da eleição. 

O deputado Milton Reis, no en
tanto, não se mostra disposto a reti
rar sua candidatura. Segundo asse
gurou, sua candidatura "é irrever
sível", mas acabou admitindo que 
ela pertence à "bancada mineira". 
Reunidos ontem à noite, 23 dos 35 
deputados dessa mesma bancada 
decidiram apoiar Milton Reis. Foi 
dito, antes e depois da reunião, 
que o presidente Sarney e o gover
nador eleito Newton Cardoso, após 
a escolha de Carlos SanfAnna pa
ra líder do governo e líder da maio
ria na Câmara, entenderam que 
Milton Reis não deveria sair da 
disputa. 

A notícia de que o moderado 
Milton Reis poderá superar, hoje, 
os candidatos Luís Henrique e 
João Hermann na disputa pela li
derança, somada à escolha de San-
ta'Anna e a possível escolha do se
nador Affonso Camargo (PR) para 
Io vice-presidente do PMDB, dei
xou preocupados parlamentares 
das facções de esquerda do PMDB. 

"Parece que o partido é outro" — 
desabafaram Ibsen Pinheiro (RS) e 
Hélio Manhães (ES). 

Enquanto isso, o deputado Luís 
Henrique disse não estar preocu
pado com nenhuma das articula
ções do governo em torno da ques
tão, "pois estou empenhado no cor
po a corpo". Tanto ele como o de
putado João Hermann passaram 
todo o dia de ontem mantendo con-
tatos com correligionários no ple
nário, no Salão Verde e nos gabi
netes. Ambos foram incansáveis 
nas conversas ao pé do ouvido, pas
sando de cadeira em cadeira no 
plenário, trocando sorrisos, tapi-
nhas no ombro e muitos abraços. 

No final da tarde, falou-se em 
uma possível composição entre os 
três, que poderiam retirar suas 
candidaturas em favor de um nome 
consensual. Mas a ideia não foi 
adiante. Alguns peemedebistas da 
chamada corrente progressista de
fenderam um acordo entre Luís 
Henrique e João Hermann, em fa

vor do primeiro, mas na 
da foi formalizado a esse 
respeito. 

Logo d e p o i s do 
anúncio do nome de San 
fAnna, João Hermann 
assim como o deputado 

SMilton Reis, estiveram 
|com o presidente Sar-
Jney. Ambos saíram da 
^audiência garantindo vi 
gtória na votação para lí-
| d e r do PMDB, hoje. "O 
.presidente me pergun
t o u sobre a disputa 
odisse que já tinha um 
ILvencedor: eu, era só 

abrir as urnas", contou 
Hermann. 

Mas o deputado Mil
ton Reis também disse 
ao presidente Sarney 
que vai ganhar. "Sou mi
neiro, não gosto de con

tar vantagem, mas tenho uma posi 
ção muito sólida." Apesar desse 
otimismo, o governador eleito de 
Minas, Newton Cardoso, admitiu 
publicamente a dificuldade de ele
ger o parlamentar para líder do 
PMDB. 

"A chance agora é pedir 
votos e rezar pelo Milton Reis que 
entrou tarde na disputa", explicou, 
acrescentando que "o doutor Ulys-
ses me garantiu que se porventura 
esta oportunidade passar, futura
mente a bancada mineira do PMDB 
será beneficiada com outras coi
sas", relatou. 

Enquanto isso, alguns parla
mentares mostravam-se indecisos. 
O deputado Francisco Pinto che
gou a admitir a possibilidade de 
votar em branco, e igual disposição 
foi revelada pela deputada Cristi
na Tavares. A previsão é de que 
votarão apenas 210 dos 257 deputa
dos peemedebistas, pois muitos 
não regressaram a Brasília depois 
do último final de semana. 
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