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TARCÍSIO HOLANDA 

Certo de que Fernando Henri
que Cardoso não vai interferir na 
eleição para renovação da Mesa do 
Senado e que o PMDB terá direito a 
indicar o futuro presidente daquela 
Casa, o senador José Sarney comu
nicou, por telefone, a seu amigo, o 
senador Gilberto Miranda (PMDB-
AM), que já conta com o apoio de 
12 a 13 dos 23 senadores da banca
da peemedebista, para ser o presi
dente daquela Casa. 

O senador Gilberto Miranda, 
que tem ajudado Sarney a articular 
sua candidatura dentro da bancada, 
disse ontem que os tucanos podem 
ter simpatia pela candidatura do se
nador gaúcho Pedro Simon, "mas 
dentro da bancada do PMDB a 
maioria é do Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste e aí Sarney é 
imbatível". 

Contagem — No telefonema que 
trocou ontem com Gilberto Miran
da, que se achava em São Paulo 
(Sarney ligou de São Luís) o ex-
presidente disse que já se entendeu 
com os senadores íris Rezende e Já-
der Barbalho, de Goiás e do Pará, 
seus amigos, que foram ministros 
da Previdência e da Agricultura em 
seu governo, e que ambos estão dis
postos a apoiar sua candidatura. 

Desacordo com Gilberto Mi
randa, íris Rezende concorda em 
retirar sua candidatura para apoiar 
Sarney, o que o torna imbatível 
dentro da bancada do PMDB no Se
nado. Gilberto Miranda não escon
de o jogo, mas revela quais os 
apoios que Sarney já conseguiu na 
nova bancada do PMDB no 
Senado. 

Sarney contaria com o apoio 
dos dois senadores do Acre, um do 
Amazonas (o próprio Gilberto Mi
randa), um de Mato Grosso, dois 

iz ter aval do PMDB 
no Amapá (um dos quais Sarney> 
dois no Pará, dois em Goiás, do 
na Paraíba e um de Mato Grosso c 
Sul. Gilberto Miranda acha que es 
número poderá crescer em favor 4 
Sarney, lembrando que o senadc 
Gerson Camata, do PMDB capixá 
ba, vota no ex-presidente. 

Embora Fernando Henriqu 
prometa neutralidade, ninguém ig 
nora que sua orientação é no senti 
do de favorecer a eleição do deputa 
do Luís Eduardo Magalhães na pre 
sidência da Câmara, como cândida 
to de bloco parlamentar majoritá 
rio, devendo a presidência do Sena 
do ficar com o PMDB, que lá é mâ  
joritário (o Regimento do Senadc 
faz restrições à formação de bloco 
parlamentar, como a de que os líde
res dos partidos que o integrarent 
perderão as prerrogativas de 
lideranças). ' 

FHC promete ser discreto mas 
os tucanos não escondem sua anti
patia com a candidatura de Sarney,; 
defendendo abertamente a escolha 
do senador Pedro Simon. Gilberto 
Miranda, consciente dessa hostili
dade dos tucanos, disse, ontem que, 
caberá ao PMDB eleger o candida
to a presidente do Senado. ; 

"O Pedro Simon poderá ter os < 
votos dos senadores do Sul, que são 
quatro, no PMDB. A maioria vem1 

do Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
e estes estão com o Sarney", garan- { 
tiu Miranda. c 

Os tucanos, que defendem Pe- i 
dro Simon, estão torcendo ostensi
vamente pela derrota da deputada 
Roseana Sarney, na disputa do se
gundo turno pelo Governo do Ma- ; 
ranhão para o candidato do PPR, 
senador Epitácio Cafeteira. Derro
tada a filha no Maranhão, Sarney 
ficaria com a posição política fragi
lizada para pedir apoio à bancada 
do PMDB no Senado. 
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