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'^arney terá 
líder único 
ho Congresso 

*$« Brasília — O presidente José Samey comunicou oficialmen-
ítfe à direção do PMDB sua decisão de ter apenas um líder no 
*jCongresso, extinguindo as lideranças do governo na Câmara e 
Z Senado, que vinham sendo acumuladas pelos líderes das bancadas 
^ do partido nas duas casas. Samey argumentou que não pretende 
^itransferir para o PMDB o ônus de defender sozinho no Congresso 
^»as eventuais medidas impopulares do governo. 
<^>- A decisão deixa clara também a disposição do presidente de 
ígpeordenar sua base de sustentação poUtica no Congresso. Os 
Imputados Prisco Vianna e Carlos SanfAnna, ambos do PMDB 
^•%aiano, são os mais cotados para o cargo. O nome do líder do 
«.^jovemo no Congresso será anunciado por Samey na segunda-
í ^ i r a , véspera da eleição do hder do PMDB na Câmara. 

'^' O presidente do PMDB, Ulysses Guimarães, fazia restrições 
Jk superposição de lideranças do governo e do PMDB. Ele aceitou 

<»í©s argumentos de Samey, mas sentiu que, dessa forma, o governo 
í;;fflmenta especulações de que estaria descontente com o partido, 
»2«3esde que a bancada aprovou a moção da Constituinte exclusiva. 
* Ulysses revelou a amigos que a decisão pode impücar em uma 
.i^Btativa do governo de distanciar-se de seu maior partido. Isso 
l^^taria sendo alimentado pelas lideranças do PFL. 
***í. Em conversa com o deputado João Hermann (PMDB-SP), o 
«^apíesidente desfez as especulações de que pretenderia impor um 
^íider à Assembléia Constituinte. Samey garantiu a Hermann, um 

dos quatro candidatos à liderança do PMDB na Câmara, que terá 
*̂**um porta-voz suprapartidário" no Congresso. O presidente 

fejtwetiu a mesma posição ao deputado Luiz Henrique (PMDB-
t ^ C ) , também candidato à liderança. 
^' .: Dentro do PMDB especula-se que o nome que se enquadra 
mais aos perfil definido por Samey para seu líder é o de Prisco 
Vianna, se quiser descaracterizar uma estreita ligação entre o 
ocupante do cargo e o PMDB. Prisco filiou-se ao partido no ano 
^ s a d o para disputar a reeleição e foi companheiro de Samey na 
íBreção do PDS, onde durante anos foi secretário-geral. Carlos 
SanfAnna continua em campanha dentro do partido para a 
Bderança e é apontado, juntamente com Luiz Henrique, como um 
dos favoritos da disputa. 

Brasília — Luciano Andrade 

.jÇlysses não descansa nem aos domingos 

João Pessoa, Maceió, Salvador e 
Florianópolis — A garagem vazia da 
Assembléia Legislativa de João Pes
soa está levando ao desespero o pri-
meiro-secretário da casa, deputado 
Ramalho Leite: é que até agora os 
pohticos que não se elegeram — in
clusive ex-membros da mesa diretora, 
ex-presidentes de comissões e líderes 
dos partidos — fazem ouvidos de 
mercador às súplicas do secretário 
para que devolvam os carros oficiais. 
Ramalho Leite é ainda pressionado 
pelo outro lado — os novos depu
tados, que chegam para assumir e 
querem tudo a que têm direito, princi-
palm«,nte os carros previstos pelo es
tatuto da Assembléia. 

"O mistério dos carros oficiais", 
como já vinha sendo chamado na 
cidade, tem provocado muita discus
são e briga, mas na última quarta-
feira apareceu pelo menos uma expli
cação: os deputados que estão reten
do os carros não o fazem para conti
nuar usufmindo de uma vantagem 
que já não merecem. Não os devol
vem simplesmente porque eles estão 
em péssimo estado de conservação. E 
se fazem de surdos aos apelos do 
primeiro-secretário para escapar da 
acusação de desleixo e de irresponsa
bilidade em relação ao patrimônio 
público. 

Ramalho Leite fez semana passa
da uma intimaçáo pessoal, indo de 
deputado a deputado, mas quase se 
arrependeu: o que se viu foi um 
desfile de carros com pneus carecas, 
falta de equipamentos — como ante
nas, frisos, lantemas, estepes e pol
tronas — , defeitos mecânicos às ve
zes insolúveis e avarias irreparáveis 
nas latarias. Em vista disto, o depu
tado Waldir Bezerra, sem compreen
der direito a situação, teve um desen
tendimento com um funcionário do 
setor de transportes da casa: 

— Fui colocado num gabinete 
que mal cabe a mesa — gritava ele —, 
e agora querem me dar um carro sem 
pneus e com vários defeitos para eu 
consertar. 

Falta de espaço também é o pro
blema enfrentado na Assembléia de 
Maceió, embora por outros motivos: 

Carros velhos, queixa 
dos novos deputados 

de acordo com cálculos técnicos, ela 
tem capacidade para 500 pessoas. No 
entanto, só os funcionários já são dois 
mil. Esta situação, porém, não im
pressionou, por exemplo, o ex-
primeiro-secretário, José Bemardes 
Neto (PFL): ao apagar das luzes da 
sua gestão, ele colocou à disposição 
de seu gabinete de 30 metros quadra
dos nada menos que 54 "assessores", 
parte dos quais ex-prefeitos — como 
Roberto Wanderley, ex-prefeito de 
Cacimbinhas, a 176 quilômetros da 
capital. 

O gabinete de Bemardes, já co
nhecido como coração de mãe (à ra-
záo de meio metro por "assessor") é 
um dos principais obstáculos para a 
campanha moralizadora anunciada 
pelo novo secretário, Francisco Melo 
(PMDB), que pretende "resgatar o 
bom conceito do Legislativo junto à 
opinião púbUca": 

— Na Assembléia de Alagoas — 
diz ele — já não há lugar nem para os 
deputados. 

Não é exagero: quando chegou 
para tomar posse de seu gabinete, o 
deputado Manoel Lins Pinheiro 
(PDT) não conseguiu abrir a porta. A 
chave fornecida pela administração 
não servia: 

— Eu recebi a chave à noite — 
conta Manoel —, e tentei abrir o 
gabinete logo na manhã seguinte. 
Quer dizer: trocaram a fechadura de 
madmgada. 

Já o novo presidente da Assem
bléia Legislativa de Florianópolis, 
Juarez Furtado (PMDB), enfrenta um 
problema de aritmética: para os 17 
carros da casa, existem 46 motoristas. 

A solução encontrada por Furtado 
está dando o que falar na cidade: já 
que não havia meios de saber quem 
era quem, deu férias coletivas aos 
motoristas e mandou recolher os car
ros à garagem. 

A questão dos recursos humanos 
da Assembléia promete dar mais dor 
de cabeça ao secretário. Herdeiro de 
pelo menos dois trens da alegria pro
movidos por seus antecessores, ele 
ainda não sabe de quantos funcioná
rios dispõe, sendo obrigado, pelo me
nos por enquanto, a aumentá-los: no
meou uma comissão para determinar 
o número exato de funcionários. Sa
be-se, no entanto, que há 30 assesso
res por deputado e 120 pessoas 
ocupam cargos de confiança nos gabi
netes. 

Em Salvador, o novo presidente 
da Assembléia Legislativa, Coriolano 
Sales (PMDB), tomou uma medida 
enérgica depois de fazer o levanta
mento de praxe do funcionaUsmo: 
devolveu a secretária pariamentar Ka-
rina Neves Moura, colocada à disposi
ção pela Assembléia Legislativa do 
Pará, e o funcionário Osmar Barros 
Barata que, segundo consta, é o atual 
seaetário de Finanças de Brasília. 
Coriolano inicia sua gestão disposto a 
fazer guerra aos "funcionários fantas
mas", mas ninguém acredita que te
nha sucesso, inclusive porque, ao no
mear dez assessores de confiança para 
iniciar sua cruzada, já cometeu um 
erro: no mesmo Dfário Oficial que 
publicou a devolução de uma funcio
nária da Universidade Federal da 
Bahia, Maria José Rodrigues, havia 
novo ato nomeando-a para seu pró
prio gabinete. 
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^sses nao se cansa 
de três presidências 
Mem no fim de semana ^ 

Brasília — O deputado Ulysses Guimarães, que enfrentou 
uma rotina de trabalho pesado em Brasília nesta semana, tem 
hoje em São Paulo um compromisso diferente: o presidente do 
PMDB, da Câmara dos Deputados e da Constituinte será o 
padrinho de casamento de sua sobrinha. Trabalhando em tempo 
;iitegral, também abre no domingo, em Belo Horizonte, o 3° 

BCongresso de Polícias Militares, sempre em ritmo de candidato à 
RÍnica presidência que lhe falta — a da República. 
-5' Após conseguir aprovar o regimento provisório da Consti-
-itointe, Ulysses passou a ter, desde ontem, um mínimo de ordem 
• ha sua agenda. Pelo menos até o dia 24 — data prevista para a 

conclusão do regimento definitivo —, ele abrirá os trabalhos da 
«Constituinte de segunda a sexta-feira às 14h e encerrará a sessão 

às 18h. No resto do tempo, terá de escolher a qual presidência 
dedicará mais tempo do que as outras, a cada momento. 

Durante a semana passada, ele escalou o horário das sete e 
meia da manhã para assumir integralmente os problemas da 
Câmara. É nessa hora que chega à sua casa, pelo menos três vezes 
Epr semana, com uma farta pasta de documentos nas mãos, o 

í^etor-geral Adelmar Sabino. Ulysses escolheu o horário para 
"enfrentar de cabeça fria os papéis que tem de assinar e que 
gerahnente representam despesas. 

"Eu também prefiro encontrá-lo bem cedo", diz Sabino, 
'̂ •ííreqüentemente chamado à residência de Ulysses, na Península 
^'dos Ministros, aos sábados e domingos. "Muitas vezes, chego lá e 
'"O encontro de calção, correndo à beira.do lago, com muita 
^'disposição para conversar. 
'̂•„ No resto da manhã — como fez ontem — Ulysses dá 

,;'jelefonemas tanto para políticos do PMDB, quando age como 
c-jpresidente do partido, como para parlamentares de outros 
^ r t i d o s , para acertar detalhes do funcionamento da Constituinte. 
";B ainda encontra tempo para articular a primeira reunião da Mesa 
^ da Câmara, que também preside. A cada cinco minutos, ele 

revive na prática alguma das suas funções. O acúmulo de tantos 
*-^íargos já começa a preocupar deputados e senadores do próprio 
,HPMDB. 
I ,, "Ele pode até ficar na presidência do partido", diz o 
! deputado Sigmaringa Seixas, do Distrito Federal, um dos articula-
1 dores da campanha de Fernando Lyra à presidência da Câmara, 
1 "mas certamente será muito questionado e não contará com a 
I mesma unanimidade de antes". 
! Durante reuniões informais de pariamentares do PMDB, as 
i reclamações nascidas das dificuldades de falar com Ulysses já 
1 viraram piada. "Você conseguiu falar com o presidente?", riem 
I os deputados e senadores quando chega alguém na roda. "Só com 
I o presidente Samey, pois com Ulysses é impossível", respondem 
I çles mesmos. 
1 "O que acontece hoje é que o Ulysses não está dando 
I importância a ninguém", afirma o deputado João Herrmann, de 
I São Paulo, um dos candidatos à liderança do PMDB na Câmara. 
I Para ele, tudo o que Ulysses tem feito é superar obstáculos, 

deixar os problemas para trás e continuar em campanha. "As 
presidências da Câmara, do PMDB e da Constituinte são apenas 
diques que ele vai montando para chegar ao poder. De preferên
cia com diretas em 1988", completa Herrmann. A 


