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ANALISE 
De novo uma 

missão que já não 
deu certo 

Na semana passada surgiram 
tí#primeiras notícias da decisão do 
presidente Sarney, de indicar o líder 
aò"governo no Congresso, indepen
dente dos líderes do PMDB na Câ
mara e no Senado, eleitos pelas res
pectivas bancadas. Esse novo líder, 
que.não deu certo em 1985 e 86, com o 
penador Fernando Henrique Cardo-
asp-atuaria informalmente como lí
der do governo na Constituinte. 

A princípio, o nome mais citado 
foi o do deputado Prisco Viana, mas 
desde quinta-feira última firmou-se 
o nome do ex-ministro da saúde, 
Carlos SanfAnna, ex-vice-líder da 
Arena, que ingfessou no PMDB com 
a fusaõ do partido de Tancredo Ne
ves, o finado PP. SanfAnna preten
dia disputar a liderança da banca
da na câmara, convencido de que 
poderia ganhar, principalmente se 
obtida a renúncia do outro candida
to moderado, o mineiro Milton Reis. 
Agora, é o líder do governo e da 
maioria na Câmara. 

Até anteontem, pressionado pe
la bancada mineira e pelo próprio 
governador eleito. Newton Cardoso, 
Milton Reis havia concordado em 
abrir-mão de sua candidatura, pas-
mndo a apoiar SanfAnna. Diante 
disso, o constituinte baiano solicitou 
que-Sarney aguardasse 24 horas, 
pois com a saída de Milton Reis ti-
àHà'segurança de ganhar a eleição 
na bancada peemedebista. 

Segunda-feira, à noite, Carlos 
SanfAnna foi convidado a compa
recer ao encontro da bancada do 
PMDB de Minas, onde receberia 
apoio e solidariedade — conforme 
instruções de Newton Cardoso. O 
candidato Milton Reis, porém, aler
tado pelos moderados de que sua 
retirada iria beneficiar, não a San
fAnna, mas a Luiz Henrique, por 
eles considerado o candidato de 
Ulysses Guimarães e Pimenta da 
Veiga, recusou-se a renunciar, man-
teiidò-se candidato. 

Diante disso, SanfAnna conver
sou com Sarney e acertaram o tndt-
cação para ontem, antes da eleição 
do líder da bancada do PMDB — 
ímrcàda para hoje. O ex-ministro, 
ainda ontem, pouco antes de sua au-

incia com o presidente Sarney, no 
analto, dizia que, se disputasse, 

seria o vitorioso. Indicado, desistiu 
da disputa. 

Com sua retirada, aumentaram 
as esperanças de Luiz Henrique 
(SC), de João Hermann (SP) e do 
próprio Milton Reis (RG) — ontem o 
mais confiante na sua eleição, 
acompanhado no otimismo por mui
tos deputados do PMDB mineiro 
mas, segundo se apurou, com a res
trição do governador eleito Newton 
Cardoso. Deputados mineiros co
mentaram que, se perder, a derrota 
não seria apenas de Milton Reis, 
mas do governo e do PMDB de Mi

nas. Daí a posição de Newton Car
doso, pela desistência de Milton 
Reis, conforme informações de de
putados mineiros e de coordenado
res da candidatura Carlos San
fAnna. 

Milton Reis e João Hermann, na 
manhã de ontem, afirmaram que 
são candidatos da bancada, ao pas
so, que Luiz Henrique é candidato do 
"oficialismo", do atual líder Pimen
ta da Veiga. 

"Como não tivemos uma lide
rança democrática, o apoio do líder 
a Luiz Henrique não é positivo. Ao 
contrário, está nos favorecendo" — 
observou Milton Reis. 

Carlos SanfAnna está ciente 
das dificuldades que terá que en
frentar, como líder do governo e da 
maioria da Câmara, que muitos 
querem desativada — a começar por 
Ulysses Guimarães. Tudo indica 
que ele será formalmente o líder do 
governo na Câmara, para atuar, in
formal, mas publicamente, como 
coordenador do presidente Sarney 
na Assembleia Constituinte. 

Flamarion Mossri 

0deputado Carlos SanfAnna 
(PMDB-BA) é o líder da maio
ria e do governo na Câmara 

dos Deputados, figura prevista no 
regimento da Casa. Ontem, o parla
mentar baiano comunicou oficial
mente, no Palácio do Planalto, às 
16 horas, que o presidente José 
Sarney acabara de lhe atribuir "a 
difícil missão". Em contrapartida, 
SanfAnna disse que hoje não con
correrá à liderança do PMDB "e 
que Deus me proteja nessa mis
são", completou. 

Por que o presidente Sarney 
desistiu de escolher o líder para 
atuar no Congresso Nacional? Isso 
Carlos SanfAnna não explicou, 
mas tentou explicar a sua escolha. 
Ele disse ao deputado Roberto 
Cardoso Alves (PMDB-SP) que o 
objetivo do presidente José Sarney 
é criar um conselho consultivo, in
tegrado por parlamentares amigos, 
para debater, propor e defender 
questões do interesse do governo 
na Constituinte. Carlos Santánna 
disse ainda que pensa em escolher 
o próprio Cardoso Alves, o líder 
pefelista José Lourenço, o deputa
do Cid Carvalho, entre outros, mas 
o deputado paulista não se con
venceu. 

Liderança Informal 
SanfAnna afirmou ainda que 

não haverá uma liderança formal 
do governo na Constituinte e admi
tiu que poderá atuar informalmen
te. O certo é que sua indicação só 
foi feita depois de todas as consul
tas partidárias necessárias, segun
do afirmou o deputado, acrescen
tando que, portanto, se houver re
sistências elas serão apenas resi
duais. Por essa razão houve certa 
demora na divulgação do líder, de 
acordo com SanfAnna. 

As lideranças do PFL, confor
me explicou o deputado, também 
foram ouvidas no processo, mas ele 
não participou dos contatos nessa 
área. Com a missão que recebeu 
para líder da maioria, SanfAnna 
disse que irá articular, portanto, os 
partidos que apoiam o governo 
(PMDB e PFL) e outros que venham 
a apoiá-lo, ou seja, irá liderar o 
bloco da maioria. Sua Tarefa é res
trita à Câmara. Entretanto, o depu
tado admitiu a hipótese de o presi
dente Sarney também escolher um 
líder no Senado, embora afirmasse 
que não conversou sobre o assunto 
com o chefe da Nação. SanfAnna 
também não quis considerar a pos
sibilidade deescplha desse líder 

acompanhar a escolha do partido, 
ou seja, recair sobre o senador 
Fernando Henrique Cardoso. O se
nador tem dito que quer ficar libe
rado para a Constituinte e presu-
me-se que ele realmente quer ficar 
livre, conforme destacou o deputa
do baiano. 

"Pode não ser nada, pode ser 
tudo." Assim o deputado Carlos 
SanfAnna definiu sua nova fun
ção, que classificou de muito com
plexa, porque em sua atuação terá 
de administrar três fidelidades: ao 
presidente Sarney, ao seu partido 
(PMDB) e aos ideais da Nova Repú
blica. Ele informou que se reunirá 
com alguns colegas para definir 
um projeto de como será sua lide
rança. Mas sua primeira missão co-

Apót esse encontro 
com Sarney, a confirmação do 

nome de SanfAnna. 

mo líder escolhido pelo presidente 
Sarney, ainda ontem, seria fazer 
uma visita ao deputado Ulysses 
Guimarães, "o presidente da Câ
mara, o presidente da Constituinte 
e presidente do meu partido", dis
se SanfAnna. 

"A minha missão é dificílima e 
eu sei das minhas limitações", in
sistiu o deputado baiano, que resu
miu desta forma a missão que lhe 

. foi dada por Sarney: "Articular". 
Aliás, ele se encontrará semanal
mente com o presidente da Repú
blica, a partir de agora, inclusive 
em todas as reuniões do Conselho 
Político. 

O deputado baiano disse que 
ainda não havia mantido contato 
com o deputado Maurllio Ferreira 
Lima (PMDB-PE), que anunciou, 
segunda-feira, a decisão do presi
dente Sarney, ao informar que ha
via recebido do chefe da Nação 
orientação para procurar o líder 
do governo e discutir sobre a ques
tão da soberania da Constituinte. 
SanfAnna disse que tomou conhe
cimento da intenção do parlamen
tar pernambucano pelos jornais, 
mas não foi procurado por ele nem 
tratou do assunto com o presidente 
Sarney. 

DUVIDA NO PMDB: QUAL 0 PAPEL DE SANTÁNNA?-
A confirmação oficial da esco

lha de Carlos SanfAnna como lí
der da maioria e do governo na 
Câmara, mas com atribuições espe
cíficas de atuar como mensageiro 
do presidente Sarney na Consti
tuinte, conseguiu despertar algu
ma condescendência no PFL e 
muita confusão no PMDB. "Talvez 
eu não tenha entendido a verda
deira motivação do presidente por

que sou burro. Mas sè alguém sou
ber, que me avise", ironizou ontem 
o deputado Roberto Cardoso Alves 
(PMDB-SP). 

Ninguém encontrou explica
ção objetiva para o fato, embora 
especulações não faltassem — en
tre elas, a hipótese de o presidente 
Sarney querer esvaziar o partido 
majoritário no Congresso. Uma hi
pótese que muitos peemedebistas 
se encarregam de rebater, citando 
o exemplo de Fernando Henrique 
Cardoso, que exerceu uma função 
idêntica no Senado, mas só no pa
pel. E o próprio Fernando Henri
que confirmou isso ontem, para em 
seguida fazer uma previsão: "Se 
SanfAnna não entrar em atrito 
com os outros líderes, tudo dará 
certo". 

Mas se ninguém conseguiu ex
plicar a decisão de Sarney, o depu
tado Herrmann Neto (PMDB-SP) 
pelo menos se convenceu de que 
tal atitude mostra que o presidente 
não deseja interferir nos trabalhos 
da Constituinte. "Para mim, esse 
líder é uma espécie de cônsul", de
duziu Herrmann, que procurou on

tem o presidente para interpretar 
corretamente a indicação. Herr
mann, que é candidato à liderança 
do PMDB na Câmara, deixou o ga
binete de Sarney convencido tam
bém de que não ocorrerá com San
fAnna o mesmo que aconteceu 
com Fernando Henrique. "San
fAnna é muito competente", ob
servou. "Ele vai atuar como algo
dão entre cristais em uma loja de 
louças, já que fia macaqumnos ã 
solta", comparou. 

Contradição 

O presidente da Câmara, da 
Constituinte e do PMDB, Ulysses 
Guimarães, que até anteontem re
clamava não ter sido consultado 
sobre a presença de um líder do 
governo e da maioria na Câmara, 
reagiu ontem de forma contraditó
ria à indicação. Primeiro, afirmou 
que as funções de SanfAnna serão 
as previstas no Regimento Interno; 
depois, admitiu a duplicidade de 
funções com o líder do PMDB, para 
em seguida manifestar-se contra a 
presença ostensiva do governo na 
Constituinte através de um líder 
indicado pelo presidente. 

Para muitos peemedebistas, a 
reação de Ulysses évclara: ele não 
está gostando da atitude. Para con
tornar a situação, SanfAnna foi a 
seu gabinete no final da tarde de 
ontem e, à saída, os repórteres qui
seram saber se sua indicação já 
havia sido absorvida pelo presi
dente da Constituinte. "Que é isso? 
Não havia nada a ser absorvido", 
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respondeu SanfAnna. E os repór
teres observaram que Ulysses ma-
nifestou-se contra a ideia do líder. 
E SanfAnna devolveu: "Mas ele 
gosta de Carlos SanfAnna". 

Ulysses também procurou con
tornar a situação. Esclareceu vá
rias vezes ontem que a indicação 
do líder do governo não significa 
que a bancada do PMDB esteja de
sobrigada de apoiar o governo: "O 
PMDB vai cumprir com seu com
promisso e honrar o apoio que dá 
ao governo e ao presidente. As me
didas fundamentais do governo 
continuarão a ser debatidas com o 
PMDB e o PFL". 

Confusão 
Mesmo diante das tentativas de 

explicar a decisão de Sarney, mui
tos peemedebistas não se conven
ceram — e surgiram novas hipóte
ses. Cardoso Alves admitiu a possi
bilidade de SanfAnna ter sido in
dicado para liderar os moderados, 
enquanto o deputado Luís Henri
que, que já está praticamente com 
sua eleição para líder da bancada 
garantida, comandaria a chamada 
esquerda independente. 

Na confusão de possibilidades 
não faltaram palpites. O 3" secretá
rio da Mesa da Câmara, Heraclito 
Fortes (PMDB-PI), ponderou que 
Sarney teria escolhido um líder pa
ra desempenhar o papel que cabe
ria ao chefe do Gabinete Civil, mas 
como Marco Maciel é do PFL não 
estaria apto: "Ele não consegue se 
entender nem com o PMDB nem 

com o PFL". E as críticas se suce
deram. "Isso foi uma falta de inteli
gência do presidente Sarney", ata
cou Jorge Uequed (PMDB-RS). "De 
qualquer forma, o saldo será posi
tivo, pois assim o PMDB ficará de
sobrigado de defender o governo. 
SanfAnna que se ocupe dis
so." 

Apesar de apresentar outro ar
gumento, o jurista e senador Afon-
se Afiftes (PFL-RJ) eeneõfâs qae 
um líder do governo trará vanta
gem aos partidos: "Quando um de
les, por qualquer razão, discorda 
da orientação oficial, se sente de
sobrigado de defender o governo, 
que tém a seu favor um líder indi
cado pelo presidente". 

O líder do PFL na Câmara, José 
Lourenço, disse que vai procurar 
colaborar com SanfAnna. No Se
nado, o líder do partido, Carlos 
Chiarelli, embora sem saber quais 
serão as verdadeiras atribuições 
do novo líder, não acredita que ele 
trará qualquer problema de super
posição de funções. 

Do PDS, porém, SanfAnna só 
recebeu críticas. "A indicação é 
inadequada e não terá resultado 
prático. O novo líder pode ser igno
rado pelas lideranças das banca
das na Câmara e no Senado", avi
sou o senador Jarbas Passarinho, 
presidente do PDS. "Nomear líder 
do governo é igual a general sem j 
Exército. Termina porteiro de boa
te", concordou com ironia o líder* 
do PTB, deputado Gastone Ri-
ghi. 

PERFIL 
Baiano, médico, 

bom orador. E um 
ex-linha-dura. 

Carlos Corrêa de Menezes San
fAnna começou a chamar atenção 
dos círculos políticos e universitá
rios da Bahia pela sua brilhante 
oratória. Como secundarista em 
1948 e universitário de Medicina em 
1954, ganhou concursos de oratória. 
Graças também a isso foi presidente 
do Diretório Central de Estudantes 
(DCE) da Universidade da Bahia 
(1954). 

Somente em meados da década 
de 70 Carlos SanfAnna se interes
sou pela atividade político-partidá-
ria, disputando e ganhando eleição 
para a Assembleia Legislativa, pela 
extinta Arena. Foi deputado somen
te 15 dias, trocando a cadeira de 
deputado estadual pela Secretaria 
de Educação do governo Roberto 
Santos. Em 1978 elegeu-se deputado 
federal pela primeira vez, destacan-
do-se pela suas intervenções na tri
buna, como vice-líder da Arena e do 
governo. Era, então, considerado li
nha dura, defensor da doutrina da 
Escola Superior de GZerra, cáustico 
na luta contra as esquerdas. Reelei
to sucessivamente até 15 de novem
bro último, com a extinção do bipar
tidarismo, ligou-se ao movimento 
tancredista, ajudando a fundar o 
Partido Popular. 

Lutou pela fusão do PP com o 
PMDB, já então adversário de Antó
nio Carlos Magalhães, ao lado de 
Roberto Santos, Vilgildásio Sena, 
Genebaldo Corrêa, Jorge Medauar e 
outros ex-arenistas. 

No início de 1985 foi procurado 
pelo senador Humberto Lucena — 
hoje presidente do Senado — que lhe 
pediu a superintendência da Sucan 
na Paraibá. "E o que tenho com is
so?" — perguntou, surpreso, o depu
tado baiano, Lucena não perdeu a 
calma: "Pedi o lugar ao presidente 
Tancredo e ele sugeriu que tratasse 
do assunto com você". SanfAnna te
ve, então, a confirmação de que se
ria nomeado ministro da Saúde. 

Anteontem quando líderes, diri
gentes e candidatos a líder diziam 
que Sarney não iria mais indicar o 
líder do governo, o presidente seguiu 
o exemplo de Tancredo: solicitou ao 
deputado Maurílio Ferreira Lima 
que fosse discutir com Carlos San
fAnna a emenda da "resolução 
constitucional", que dá poderes à 
Constituinte de modificar a Consti
tuição vigente. Confirmou-se, ai, a 
escolha de Carlos SanfAnna para 
líder (formal) do governo no congres
so e líder (informal) na Constituinte. 

Pelo menos neste ano, com a 
Constituinte funcionando, não teria 
sentido Sarney escolher um líder pa
ra representá-lo somente na Câmara 
que deverá funcionar eventualmen
te, posta em recesso branco por obra 
e graça de Ulysses Guimarães. 
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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 H e n r i q u e 
(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. 

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

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