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/ O líder do governo está 
/ escolhido e ele atuará apenas 

na Câmara dos Deputados. A 
novidade foi entendida como 
recuo do Presidente da 
República mas, na verdade, 
Sarney optou pela fórmula 
mais equilibrada, sem co
locar em risco as possíveis 
reclamações que os sena
dores fariam em ter um 
deputado circulando è ne
gociando na "Câmara Alta" 
(Senado). 

Sarney preferiu náo ferir 
os brios dos senadores. Essa 
foi uma das razões de seu 
líder ser específico para a 
Câmara. Essa é a razão 
diplomática. A explicação 
política, entretanto, é outra. 
Se o Presidente da República 
escolhesse um líder específico 
para o Senado, ele não teria 
nenhuma alternativa. Ele 
seria obrigado a apontar o 
nome do senador Fernando 
Henrique Cardoso para 
desempenhar essa função. 
Há um ano o senador Fer
nando Henrique (SP) era 
líder do Governo no Con
gresso, por escolha de Tan
credo Neves, quando o 
presidente Sarney foi sur-

visão do Piam 
preendido por uma entrevis
ta de seu líder onde a crítica 
mais amena era contra o 
ministro João Sayad, do 
Planejamento, qualificando -
o de "confeito de bolo". 

. Sarney preferiu então, 
não arriscar novamente e 
mudou o título de seu líder — 
é líder da maioria na Câmara, 
onde o presidente não espera 
ver um nome de sua confian
ça ser eleito na disputa de 
hoje pela liderança do PMDB 
na Câmara. 

Além disso, no Senado, as 
preocupações presidenciais 
são mais reduzidas. Naquela 
casa, de graves senhores, náo 
há grupos considerados 
"xiitas" e as folclóricas 
traquinagens do senador 
Fábio Lucena (PMDB-AM) 
são absorvidas tom bom-
humor pelo governo. A ar
ticulação pode ser feita in
dependente dos representan
tes do PFL e PMDB. Para 
negociar em nome do pre
sidente, há também homer, 
do PDS, fiéis ao presidente 
Sarney, entre eles, Virgílio 
Távora (CE) e Jambas Pas
sarinho (PA). 

Na Câmara não acontece 
o mesmo e S arney mantendo 

apenas o lider das bancadas 
da Aliança Democrática, 
teria dificuldades para con
quistar o apoio dos demais 
partidos, entre eles, o PTB 
(que ontem deu apoio formal 
ao presidente durante a 
audiência de Jânio Quadros, 
acompanhado por Gastone 
Righi), o Partido Liberal e o 
PCB. Agora, Carlos Santana 
estará acima dos líderes de 
bancada, com força suficien
te para falar em nome de 
Sarney e do Executivo de um 
modo geral. 

A decisão da escolha do 
líder foi difícil. Para o nome, 
Sarney estava tranquilo. 
Restava convencer o PMDB 
(mais resistente do que o 
PFL) sobre a conveniência 
do líder. E Sarney não 
poderia dobrar-se a esta 
exigência que o obrigava a 
recuar em sua decisão. E, 
depois tentativas de eleger 
seu líder o líder da bancada 
peemedebista, o presidente, 
esgotadas as negociações, 
convidou o deputado Carlos 
Santana na noite de segun-
da-feira para comparecer ao 
Palácio na tarde de ontem, 
quando o ungiu líder do 
governo. / 


