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O que pode 
mudar no apoio 

â bamey tf 
A ala moderada do PMDB está -

tentando formar um bloco de apoio 
parlamentar ao governo Sarney, 

reunindo o PTB, o PFL e dissidentes 
do PDS. Para enfrentar as esquerdas. 
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mas deve definir sua verdadeira 
vocação. E como nenhuma das 
duas tendências pode, isoladamen
te, conquistar o controle do parti
do, uma aliança provisória é vista 
como solução. 

As articulações em andamento 
visam também à substituição das 
lideranças do PMDB, cuja escolha 
será realizada a 1° de fevereiro 
próximo. Apesar das recentes de
monstrações de simpatia ao líder 
na Câmara, Pimenta da Veiga, e de 
sua própria autocrítica, é grande o 
número de peemedebistas que re
sistem à sua permanência na lide
rança, considerando seu comporta
mento autoritário e contrário às 
posições da bancada, neste primei
ro ano de Nova República. 

Montoro 
A questão da derrota do parti

do em São Paulo ainda vem ren
dendo reuniões de peemedebistas, 
cuja bancada paulista se reuniu 
ontem à noite simplesmente para 
discutir, a portas fechadas, um con
vite do governador Franco Monto
ro aos deputados para um jantar no 
Palácio dos Bandeirantes. As críti
cas ao comportamento do governa
dor e sua responsabilização pela 
derrota foram os destaques da reu
nião. 

Muitos não queriam aceitar o 
convite e a bancada decidiu indi
car uma comissão especial para 
examinar com Montoro a realiza
ção de um encontro no Palácio dos 
Bandeirantes para discutir a der
rota. 

Mas o deputado João Cunha já 
avisou: "Peço um favor pessoal ao 
governador: não apareça na região 
de Ribeirão Preto para inaugurar 
obras e nem peça a minha compa
nhia. Se ele for, posso perder a ree
leição". 

Quanto ao reingresso do depu
tado Jarbas Vasconcelos no PMDB, 
já que ele se desligou do partido 
para disputar e ganhar a eleição 
de prefeito do Recife, pelo PSB, 
tudo ficou praticamente certo de
pois da visita que ele fez ontem ao 
presidente José Sarney, a quem de
clarou: "Minha vitória foi a vitória 
do PMDB progressista de Pernam
buco". Jarbas prometeu também 
apoiar a Nova República. 

Sé as alas progressista e mode
rada* do PMDB já estão mantendo 
conversações com vistas à renova
ção da direção partidária, que po
derá ocorrer na convenção nacio
nal dô dia 30 de março próximo, 
com relação ao apoio do partido ao 
presidente Sarney, há uma nítida 
divisão. Tendo à frente o secretá-
rióígêi&l do partido, deputado Ro
berto^ Cardoso Alves (SP), parla
mentares da ala moderada estão-se 
articulando com representantes do 
PFLydo PTB e setores do PDS para 
constituir um bloco com o objetivo 
de assegurar a Sarney "apoio par
lamentar irrestrito, que é impres
cindível à continuidade de seu pro
grama de recuperação social do 
Bráãir*. 

Cardoso Alves está conversan
do com o secretãrio-geral do PFL, 
deputado Saulo Queiroz (MS), com 
o liderado PTB na Câmara, Gastone 
RighHSP), e com dissidentes do 
PDS que apoiam Sarney. Os mode
rados do PMDB acreditam na via
bilidade de um bloco majoritário 
no Congresso, com a participação 
do PTB, da totalidade do PFL e de 
parteido PDS, para enfrentar tenta-
tivas^de avanço das esquerdas, 
dentro ou fora do PMDB. 

Direção nacional 
Já a movimentação em torno de 

possíveis mudanças na direção na
cional do PMDB pode resultar nu
ma aliança entre moderados e pro
gressistas, visando a compor uma 
chapa à Executiva Nacional forma
da por representantes das duas 
tendências. Os progressistas, por 
exemplo, aceitam eleger um presi-
dente seu e a indicação de um mo
derado para a secretaria-geral, a 
exemplo do deputado Cardoso Al
ves, $$!£ já ocupa o cargo. 

Mas, se depender de Cardoso 
Alvez, Ulysses Guimarães deverá 
mesmo sair da presidência. "Na 
medida em que o PMDB continuar 
uma frente, será beneficiado o de
putado Ulysses Guimarães e preju
dicado o regime democrático" — 
foi um dos comentários de Cardoso 
Alves sobre a questão. 

Na realidade, tanto progressis
tas como moderados têm uma posi
ção conjunta: acham que o partido 
não pode continuar como frente, 
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