
Pisco, Carvalh 
BRASÍLIA — O Presidente José 

Samey poderá indicar o Líder do Go
verno na segunda-feira, dependendo 
do resultado das consultas que o 
Presidente do PMDB, Deputado Ulys-
ses Guimarães, desenvolve junto à 
bancada do Partido na Câmara. Caso 
existam condições políticas favorá
veis — a recusa da bancada em as
sumir a escolha do Líder do Governo 
— o Presidente deve escolher o seu 
Líder entre três nomes: Cid Carva
lho (PMDB-MA), seu amigo pessoal, 
Carlos Santana (PMDB-BA), ex-Mi-
nistro da Saúde, e Prisco Viana 
(PMDB-BA), também amigo pessoal. 

Ulysses reafirmou ontem o acordo 
com o Presidente Samey, de sondar 
a bancada, e conversou com vários 
Parlamentares sobre a polémica 
questão. A princípio, segundo Depu
tados consultados pelo Presidente do 
partido, a impressão é de que a ideia 
de indicação de um Líder do Gover
no não encontra receptividade na 
bancada, que prefere garantir ao Lí
der que elegerá a liderança do parti
do na Constituinte. 

A alguns Deputados do PMDB, 
Ulysses Guimarães tem manifestado 
preocupação com o risco de influên-

e Sant,Ana, os 
cia excessiva do Governo no partido, 
através de um canal direito confiável 
a Samey. Ele teme que a pulveriza
ção de candidaturas à liderança da 
bancada — existem quatro candida
tos em campanha — prejudique a 
unidade partidária e facilite a ação 
do Governo. Assim, Ulysses conside
ra preferível que a liderança do Go
verno seja exercida na Câmara, ex
c lus ivamente , pelo Líder da 
bancada. 

A questão fundamental para a cú
pula do PMDB, hoje, é saber exata-
mente que tipo de Líder o Presidente 
Samey deseja: se para atuar na As
sembleia Constituinte ou no Con: 
gresso. Um Parlamentar com bom 
trânsito no Palácio do Planalto ga
rantiu, ontem, que o Presidente Sar-
ney disse a Ulysses, no café da ma
nhã de quinta-feira, no Alvorada, 
que o Governo não terá Líder na As
sembleia, embora não seja indiferen
te aos temas por ela discutidos. Ao 
mesmo tempo, porém, o Porta-Voz 
da Presidência, Frota Netto, dizia 
aos jornalistas que o Governo deverá 
ter um Líder para defender seus in
teresses na Assembleia Constituin-

mais prováveis 
te. 

O Deputado Carlos Santana 
(PMDB-BA), um dos postulantes à li
derança da bancada e cotado para a 
liderança do Governo, disse a Ulys
ses que entende haver incompatibili
dade no acúmulo da liderança da 
bancada e do Governo. 

— Líder que for escolhido na ter-
ça-feira deve submeter à apreciação 
da bancada se pode aceitar, também, 
a função de Líder do Governo — 
condicionou Santana, em seguida à 
conversa com o Presidente da Câma
ra. 

Neste final de semana, os articula-
dores do Presidente Sarney no Con
gresso — o Deputado Prisco Viana é 
o principal — devem insistir junto 
aos Deputados do PMDB na argu
mentação de que o Presidente não 
deseja interferir direta e ostensiva
mente na Assembleia Constituinte. 
Dirão que o Presidente deseja influir 
na elaboração da nova Constituição, 
mas não de uma forma velada. E ar
gumentarão que, ao invés de nomear 
um Líder para a Assembleia, o Go
verno vai utilizar-se do trabalho si
lencioso de parlamentares ideologi
camente afinados. 


