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O presidente do Congresso, se

nador José Sarney (PMDB-AP), 
advertiu os líderes do Governo so
bre a necessidade de uma atuação 
mais sintonizada e profissional, ca
so queiram evitar novas derrotas no 
Congresso. Sarney não aceita ser 
responsabilizado por incluir, na 
pauta de votações, temas delicados 
como o veto presidencial, derruba
do na última quarta-feira, que pode 
dar um prejuízo de até US$ 10 bi
lhões à carteira agrícola do Banco 
do Brasil. 

"Agora há um critério para a 
elaboração da pauta, que é o da an
tigüidade dos projetos e vetos", ex
plicou Sarney durante almoço com 
os líderes do Governo e do PSDB 
no Senado, Élcio Álvares (PFL-ES) 
e Sérgio Machado (PSDB-CE). 
Cientes da pauta com antecedência, 
os estrategistas do Governo podem 
requerer adiamento de matérias in
convenientes, sem ferir o regimen
to, como ocorreu com o do salário 
mínimo, na semana passada. 
Novo ritmo — "Sarney está certo 
em dar velocidade à pauta de vota
ções, nós é que precisamos nos or
ganizar melhor", concordou Sérgio 
Machado. O novo ritmo imposto 
por Sarney ao Congresso já permi
tiu, em menos de dois meses, a vo
tação de mais de 200 vetos e 50 me
didas provisórias que tramitavam 
ou eram reeditadas dede o governo 
Fernando collor (1990-92). 

O presidente do Senado admite 
que isso pode provocar surpresas e 
problemas para o Governo, como 
no caso do veto nos financiamentos 
agrícolas e na regulamentação dos 

juros de 12% ao ano, ainda em 
março. Mas disse aos líderes que, 
mesmo sendo um aliado de campa
nha do presidente Fernando Henri
que Cardoso, tem um compromisso 
com a recuperação do Senado e do 
Poder Legislativo, que passa pela 
desobstrução da pauta e pelo fim 
das medidas provisórias. 

Acusações — Sarney não quer fa
zer declarações públicas sobre o as
sunto, mas setores do Governo já 
perceberam que ele tomou um ca
minho sem retorno e deu novo rit
mo ao Congresso, que precisa ser 
acompanhado pelo Governo. O lí
der do PSDB, José Aníbal, esteve 
com vários representantes do Exe
cutivo e até com o Presidente da 
República na última terça-feira, 
véspera da votação do veto no cré
dito agrícola. Não ouviu uma reco
mendação sequer para manter o ve
to. Aliás, ninguém comentou com 
ele o assunto. 

. NiL quarta-feira, o PFL_£u-Q_ 
PMDB, partidos aliados do Gover
no, recomendaram a seus parla
mentares que votassem pela derru
bada do veto. O que se seguiu, além 
da derrota do Governo, foi uma tro
ca de acusações entre os líderes go-
vernistas, um grupo de 15 deputa
dos e senadores, equivalente a uma 
bancada como a do PSB, por exem
plo. "Quem tem 15 líderes não tem 
nenhum", comentou um senador 
do PSDB. ' 'Sem uma retaguarda no 
Planlato, para nos informar sobre 
os assuntos de interesse do Gover
no, fica pior ainda", concluiu um 
dos 80 vice-líderes governistas. 
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