
Hermann quer só 
liderar bancada e 
não o Governo 

"Se eu for escolhido pela 
bancada, não aceitarei 
acumular a função de líder 
do PMDB com a função de 
líder do governo". A decla
ração foi feita ontem pelo 
deputado João Hermann, 
candidato à liderança do 
PMDB na Câmara. O líder 
será eleito na próxima 
terça-feira, dia 10, em elei
ção de dois turnos. 

A bancada do PMDB, 
com 257 deputados, esco
lherá o seu líder a partir 
das 17 horas de terça-feira, 
após o debate entre os qua
tro candidatos — João Her
mann (SP), Luiz Henrique 
(SC), Carlos SanfAnna 
(BA) e Milton Reis (MG) — 
no Auditório Nereu Ramos. 

O debate, proposto por 
João Hermann, foi definiti
vamente acertado na últi
ma sexta-feira, depois de 
três horas de reunião — das 
19 às 22 horas — no gabine
te do atual líder. Pimenta 
da Veiga, que atuará como 
mediador. As regras estão 
definidas: cada candidato 
terá direito ao uso da pala
vra, antes da fase de per
guntas e respostas. Somen
te depois è que se passará 
para o debate propriamen
te dito, com os candidatos 
respondendo às questões 
formuladas pela bancada. 

REFORMA 

O deputado João Her
mann defendeu, como prin
cipal ponto de sua platafor
ma de trabalho, uma refor
ma ministerial que dê ao 
PMDB, pelo menos, mais 
dois ministros, para fazer 
jus ao crescimento do par
tido nas últimas eleições. 

Não indicou nenhum no
me, mas defendeu a per
manência dos ministros 
Aureliano Chaves, "impor
tante para a transição", e 
de Marco Maciel. Os alvos 
seriam Jorge Bornhausen, 
António Carlos Magalhães 
e Abreu Sodré. 

Preservando-se de citar 
nomes, João Hermann ar
gumentou que alguns mi
nistros do governo Sarney 
estão definitivamente quei

mados. Depois, lembrando 
conversa recente com o 
presidente Raul Alfonsin, 
tomou emprestado o pensa
mento do presidente da Ar
gentina e afirmou: "Minis
tro é como fusível, queimou 
tem que trocar". 

COMPLICADOR 

Voltando à liderança, es
pecificamente, o deputado 
paulista se disse consciente 
de que "eu sou um elemen
to complicador". Mas não 
acredita que o presidente 
José Sarney interfira na 
eleição da bancada para 
vetar o seu ou qualquer ou
tro nome. E se manifestou 
confiante na vitória, "se o 
governo não jogar pesado, 
com Caixa Económica, 
Banco do Brasil e com os 
ministros". 

Em telefonema, o presi
dente da Repúb l i ca 
afirmou-lhe, ontem, que 
não tinha nada contra o seu 
nome, e desmentiu as 
notícias de que estaria in
clinado a indicar um líder 
do governo na Assembleia 
Nacional Constituinte. 

João Hermann desde já 
rejeita convite para acu
mular a liderança do go
verno na Câmara, se for 
eleito pela bancada. Obser
va que o líder do governo 
precisa estar afinado com o 
líder da bancada majoritá
ria. Mas não vê grandes 
riscos de conflito porque, 
argumenta, "o líder do go
verno seria um transporta
dor de ideias do Executivo 
para o Legislativo, um arti-
culador politico e não um 
comandante de bancada". 

Na sua plataforma de 
trabalho, João Hermann 
quer limitar o voto de lide
rança, democratizar o sis
tema de decisões dentro da 
bancada e fazer valer o seu 
poder, cobrando do gover
no as respostas às questões 
dos representantes do po
vo. Ele reclama que o go
verno nâo responde por na
da, a nenhuma acusação ao 
Executivo, deixando essa 
tarefa para o seu líder den
tro do Parlamento. 


