
Luís Henrique, favorito 
da bancada do PMDB 

MBRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

A bancada do PMDB na Câmara 
reúne-se hoje, às 9 horas para eleger 
o líder na Casa. Disputam o cargo os 
deputados Luís Henrique (SC), João 
Hermann Netto (SP), e Milton Reis 
(MG). O candidato aparentemente 
preferido é Luís Henrique, que deve
rá vencer a disputa com 43 votos de 
vantagem, segundo previu ontem o 
deputado Jorge Uequed (PMDB-RS). 
Conforme o parlamentar gaúcho, se 
o deputado Milton Reis desistir da 
disputa, Luís Henrique ganhará por 
41 votos. Se nenhum candidato obti
ver a maioria haverá o segundo turno 
da eleição. ' g 

O deputado Milton Reis, no en
tanto, não se mostra disposto a reti
rar sua candidatura. Segundo asse
gurou, sua candidatura é "irreversí
vel", mas acabou admitindo que ela 
pertence à "bancada mineira", que 
até aqui náo fechou com o parlamen
tar. Algumas previsões indicam que 
os votos do deputado mineiro, caso 
ele saia do páreo, irão para Luís Hen
rique e não para João Hermann. 

O àeputaào MUton Reis desmen
tiu ter sido sondado por emissários 
do presidente Sarney com uma pro
posta para que desistisse de sua can
didatura em favor do deputado Car
los SantfAnna, que assim poderia 
disputar também a liderença da ban
cada, passando a acumulá-la com a 
do governo. "Essa informação não 
bate. Minha candidatura está cres
cendo", insistiu o parlamentar. 

Já o deputado Luís Henrique dis
se não estar preocupado com nenhu
ma das articulações do governo em 

torno da questão, "pois estou empe
nhado no corpo-a-corpo". Tanto ele 
como o deputado João Hermann 
passaram todo o dia de ontem man
tendo contatos com correligionários 
no plenário, no salão verde e nos ga
binetes. Ambos foram incansáveis 
nas conversas ao pé do ouvido, pas
sando de cadeira em cadeira no ple
nário, trocando sorrisos, tapinhas no 
ombro e muitos abraços. 

No final da tarde, falou-se numa 
possível composição entre os três, 
que poderiam retirar suas candida
turas em favor de um nome consen
sual. Mas a ideia não foi adiante. Al
guns peemedebistas da chamada 
corrente progressista defenderam 
um acordo entre Luís Henrique e 
João Hermann, em favor do primei
ro, mas nada foi formalizado a esse 
respeito. 

Temia-se que o fato de os dois 
disputarem votos comuns acabasse 
por favorecer a candidatura do depu
tado Milton Reis, prevista pelo depu
tado Roberto Cardoso Alves, mas 
não endossada pela maioria dos pee
medebistas que acreditam na vitória 
de Luís Henrique. Com a escolha do 
àeputaào Carlos SanfAima para a 
liderança do governo, por exemplo, a 
bancada da Bahia resolveu apoiar 
Luis Henrique. 

Enquanto isso, alguns deputa
dos mostravam-se indecisos. O depu
tado Francisco Pinto e a deputada 
Cristina Tavares por exemplo admi
tiram até a possibilidade de votar em 
branco. A previsão é de que votarão 
apenas 210 dos 257 deputados pee
medebistas, pois muitos não regres
saram a Brasília depois do último 
final de semana. 
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