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O novo líder do PMDB, deputa
do Luiz Henrique (SC), aponta como 
prioridade de seu trabalho a integra
ção da bancada do partido com o 
governo, de modo a atuar objetiva-
mente para oferecer alternativas aos 
problemas económicos, ao tempo em 
que o coloca como co-participante 
das decisões oficiais. Nesse sentido, 
acha que não haverá conflito com a 
liderança do governo, exercida pelo 
deputado Carlos SanfAnna (BA), 
que deve atuar como interlocutor do 
presidente na bancada. 
, Mesmo reconhecendo as varia
das tendêncais políticas dos parla
mentares peemedebistas, Luiz Hen
rique não acredita em radicalização 
ideológica e destaca que os pontos 
comuns, constantes do programa 
partidário, devem ser preservados na 
etapa final do processo de transição 
democrática que desagua na promul
gação da nova Constituição. 

O primeiro passo da integração 
entre a bancada e o governo será um 
debate com o ministo da Fazenda, 
Dílson Funaro — Já convidado pelo 
líder —, talvez ainda esta semana. 
Conhecendo mais os problemas do 
governo, observa Luiz Henrique, o 
PMDB deixará de ser o partido da 
crítica para se capacitar a oferecer 
.alternativas criativas para a solução 
dos problemas nacionais, conforme 
ele afirma nesta entrevista exclusiva 
a O Estada 

Como funcionará a nova lideran
ça do PMDB? 

Temos a convicção de que antes 
de mais nada é preciso caminhar pa
ra o fortalecimento do processo de 
transição democrática que terá co
mo termo a promulgação da nova 
Constituição. Nesse período teremos 
de construir a integração do partido 
no oferecimento de alternativas para 
"a solução da grave crise económica 
,que nos afeta. Com a bancada inte
grada ao governo podemos fazer com 
que o PMDB norteie as decisões eco
nómicas a serem adotadas para con
jurar a crise. 

É possível liderar uma bancada 
'dividida em correntes diferentes de 
•pensamento e atuação? 

Um partido não seria democráti
co se não tivesse várias tendências. 
«O PMDB é, por excelência, um parti
do cheio de tendências, pois foi du
rante muito tempo a federação na
cional das oposições. Ao longo da ca
minhada para derrotar o regime au

toritário, o partido aglutinou perso
nalidades políticas das mais diversas 
origens e condições. Hoje se consti
tui uma maravilhosa obra de enge
nharia política. No perfil da bancada 
há figuras que normalmente seriam 
antagónicas, mas, pela simbiose do 
momento político, estão no mesmo 
palanque defendendo pontos co
muns. A unidade da bancada será 
conseguida através desses pontos co
muns. Deve haver união de todos aci
ma das questões partidárias, ou não 
venceremos a crise económica. 

11 m/s? 

Luiz Henrique 

Qual sua posição sobre a propos
ta de uma Constituinte exclusiva que 
possa baixar atos constitucionais so
bre a Carta em vigor, como propôs o 
deputado Maurílio Ferreira Lima?. 

Defendo a Constituinte livre e 
soberana. É uma questão programá
tica do PMDB. Temos de considerar 
a realidade da correlação de forças e 
os objetivos nacionais, e não subme
ter a transição democrática a sobres
saltos. Em princípio, a proposição de 
Ferreira Lima deve conduzir a uma 
negociação política que não afete a 
soberania, afastando do atual texto 
constitucional alguns resquícios do 
autoritarismo, mas mantendo a or
dem constitucional vigente para que 
após essa negociação a Assembleia 
Constituinte se dedique exclusiva
mente à sua tarefa específica. 

A radicalização ideológica pode 
prejudicar os trabalhos da Consti
tuinte? 

Não acredito. Os companheiros 

do PMDB foram sábios em todos os 
momentos. Sabem agora o momento 
de avançar como de parar ou reduzir 
a marcha, para que o processo se 
desenvolva com sensibilidade. Não 
creio que haja intransigência. 

Existindo agora o líder do gover
no, ficam o líder do PMDB e sua ban
cada mais desobrigados de seus com
promissos com o governo? 

Eu destacaria outro aspecto. O 
PMDB é um partido heterogéneo, 
mas tem pontos básicos que unem a 
todos. O governo também é hetero
géneo, fruto de uma articulação polí
tica entre contrastes para atingir um 
objetivo comum, que foi a elimina
ção do colégio eleitoral e sair do au
toritarismo para o regime democráti
co. Dentro dessa heterogeneidade do 
partido e do governo, é importante 
distinguir as duas funções, líder do 
partido e líder do governo: um coor
dena a bancada, e outro se põe como 
interlocutor do governo perante a 
bancada. 

Como político, considera-se de 
tendência esquerdista, centrista ou 
de direita? 

Não gosto de rótulos, pois já me 
colocaram alguns muito injustos. Eu 
me situo numa posição de centro-
esquerda, onde está o PMDB, que é 
um partido de centro-esquerda. 

O PMDB não está se afastando do 
governo em função do fracasso do 
Plano Cruzado? 

Durante 20 anos fomos o partido 
do tambor, da crítica, e nisso fomos 
muito competentes. Só com a pala
vra, sem violência, conseguimos der
rotar o autoritarismo do regime mili
tar. Agora temos de deixar o tambor 
e aprender a tocar o violino, ou seja, 
passar do exercício da crítica para o 
oferecimento de alternativas. Estou 
propondo à bancada a integração 
com a área económica do governo, 
para que o partido busque soluções 
criativas para a conjuração da crise. 
O PMDB tem de sair do niismo da 
oposição para ser um partido capaz 
de oferecer alternativas para cada 
aspecto da crise brasileira. 

Qual deve ser o limite de interfe
rência do Estado na economia? 

Entendo que devemos estabele
cer na nova Constituição linhas cla
ras, como divisor entre a ação do go
verno e da iniciativa privada. O Esta
do precisa atuar nos setores básicos. 
Hoje há confusão, sem delimitação 
clara entre as esferas de atuação do 
setor público e da empresa privada. 
Trabalharemos nesse sentido. 


