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jornal da tarde

O LÍDER
0 nome é
SanfAnna. (Prisco
recusou.)
O deputado Carlos SanfAna
(PMDB-BA) deverá ser indicado
hoje pelo presidente José Sarney
para o cargo de líder do Governo
no Congresso, uma inovação na estrutura de sustentação política do
governo, repetindo experiência
anterior quando Tancredo Neves
indicou o senador Fernando Henrique Cardoso para a mesma função. Em consequência, SanfAna se
retira da disputa da liderança do
PMDB, que ficará entre os deputados Luiz Henrique (SC), Milton

Constituinte

Reis (MG) e João Hermann Netto
(SP).
SanfAna foi convidado pelo
presidente Sarney na sexta-feira,
após o cargo ter sido recusado pelo
deputado Prisco Viana, também da
Bahia e antigo companheiro e amigo pessoal de Sarney, desde os
tempos da Arena e do PDS. Prisco
não aceitou a indicação observando estar há pouco tempo no PMDB,
o que poderia suscitar repercussão
negativa entre os parlamentares.
SanfAna foi ministro da Saúde e
um dos mais próximos colaboradores de Tancredo desde a criação do
antigo PP, classificando-se como
elemento da corrente moderada do
PMDB. O deputado baiano deverá
ser chamado hoje ao Palácio do
Planalto para uma conversa com o
presidente Sarney. mas ele já co-

municou aos seus colegas que ficará fora da disputa pela liderança
na Câmara.
A disputa pela liderança peemedebista da Câmara ficará agora
mais acirrada entre João Herrmann é Luiz Henrique, ambos pertencentes à ala esquerdista ou denominada progressista do partido,
enquanto Milton Reis se situa também entre os moderados. Os candidatos farão um debate com toda a
bancada do partido amanhã a partir das 9 horas, no auditório Nereu
Ramos, tendo como moderador o
atual líder, Pimenta da Veiga. O
paulista João Herrmann é contrário à figura do líder do Governo e
afirma que o partido deve manter o
apoio mas também uma linha de
Independência em relação ao governo.

