
Um aliado nem sempre leal 
O presidente José 

Sarney resolveu in
vestir pessoalmen

te na união do PMDB e, pa
ra tanto, apelou ao presi
dente do partido que se em
penhasse nesse objetivo, 
durante o encontro que te
ve sábado, com o deputado 
Ulysses Guimarães no sitio 
de Sâo José do Pericumâ. O 
primeiro resultado da ini
ciativa presidencial foi 
uma reunião no domingo 
entre o líder do PMDB, 
Luiz Henrique, o lider do 
Governo. Carlos SanfAn
na, e Ulysses Guimarães, 
no gabinete da presidência 
da Câmara. 

Eles conversaram longa
mente a respeito do entro
samento do PMDB, sob a 
inspiração de uma reco
mendação do presidente 
Ulysses Guimarães, no 
sentido de que era preciso 
evitar as desinteligências 
entre os líderes, de modo a 
passar um clima de enten

dimento à bancada e que 
seria repassado também à 
opinião pública. 

ulysses pregou ainda 
que, dos episódios envol
vendo a primeira tentativa 
de votação do regimento, 
os lideres Luiz Henrique e 
Carlos SanfAnna tirassem 
pontos de união, porque "e-
ra preciso caminhar jun
tos". Tanto assim que o 
presidente do PMDB de 
imediato restabeleceu o 
tratamento amigo e cordial 
que destinava ao atual 
líder do Governo e que fora 
deixado de lado quando, 
sem meias palavras, desa
tendeu o pedido de adia
mento da votação do regi
mento, primeiro numa con
versa reservada e, depois, 
em plenário. E não se es
forçou para lhe assegurar a 
palavra no encaminhamen
to da votação do regimento 
na semana passada. Quan
to a Luiz Henrique parece 
destinar momentos de co
brança no sentido de acer

tar o compasso com as de
mais lideranças, evitando 
atritos. 

Essa tentativa de união 
do PMDB cresceu também 
em função da constatação 
de que o PFL tem investido 
tudo para criar uma Ima
gem de desentrosamento 
geral do partido majoritá
rio da Aliança não só entre 
si como também em rela
ção ao Governo. 

Por outro lado, num en
contro mantido segunda-
feira de carnaval com seu 
lider na Câmara, o presi
dente José Sarney reiterou 
sua confiança no trabalho 
que SanfAnna vem fazen
do para unir o PMDB e 
combater aqueles que ten
tam desestabilizar o Go
verno. "Aguente firme" re
comendou Sa rney a 
SanfAnna, que não vê 
maiores dificuldades em 
superar as hostilidades 
desde que não seja envolvi
do com intrigas e mentiras. 


