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Sarney adverte que novo partido 
colocará governabilidade em risco 

Belo Horizonte — O presiden
te do Congresso Nacional, senador 
José Sarney (PMDB-AP) criticou 
ontem, nesta capital, a proposta de 
criação de uma sigla reunindo tuca
nos, peemedebistas e pesos pesados 
de outros partidos identificados 
com os princípios do PSDB. Na 
avaliação do senador, criar um par
tido de centro-esquerda, agora, às 
vésperas da reforma política, pode
ria pôr em risco a base de sustenta
ção do presidente Fernando Henri
que Cardoso e o processo de 
governabilidade. 

A idéia de formar um novo 
partido foi defendida pelo ministro 
das Comunicações, Sérgio Motta, 
secretário-geral licenciado do 
PSDB, e admitida há dois dias, em 
Portugal, pelo Presidente da Repú
blica. Fernando Henrique vê o sur
gimento de um novo partido de 
centro-esquerda como alternativa 
para atrair para o seu lado, entre 
outros, os governadores Antônio 
Britto (PMDB), do Rio Grande do 
Sul e os pedetistas Jaime Lerner 
(PR) e Dante de Oliveira (MT). 

Gaúchos — Sarney entende, po
rém, como deixou claro durante sua 
passagem por Belo Horizonte, 
"que qualquer movimento para 
criação de uma nova legenda não é 
salutar para o processo de governa
bilidade do País''. Segundo o presi
dente do Congresso, as prioridades 
no momento são a consolidação das 
medidas econômicas que o Gover
no tem tomado e a construção de 
uma base política forte. 

Em Porto Alegre, o senador 

Alan Marques 

Sarney: "Consideramos hostilidade as tentativas de cooptar nomes do PMDB para formar novo partido" 

Pedro Simon, peemedebista como 
Sarney, admitiu a possibilidade de 
ingressar em um novo partido de 
centro-esquerda, "desde que seja 
uma decisão coletiva dos parlamen
tares do PMDB gaúcho". Evitando 
aprofundar-se no assunto, Simon 
esquivou-se: "Aceito o que todos 
decidirem". 
Arraes — No Recife, o presidente 
nacional do PSB, governador Mi
guel Arraes, garantiu ontem, em 
nota distribuída à imprensa, que 
não considera a possibilidade de ex
tinção do partido nem articula a 

criação de outra legenda. Foi uma 
resposta a integrantes da cúpula do 
PSB, que protestaram contra a de
claração do líder do partido na Câ
mara, deputado federal Fernando 
Lyra (PE), defensor da criação do 
Partido da Frente Popular. 

Na nota Arraes explica os con
tatos: "Estamos conversando com 
diversas lideranças políticas para 
discutir alternativas para a grave 
crise que o País atravessa". E con
sidera "especulações" quaisquer 
interpretações sobre isso. Também 
fala da emeaça das "forças antide

mocráticas que querem acabar com 
a legenda através de uma reforma 
partidária e eleitoral autoritária e 
discriminatória". 

De acordo com a assessoria de 
imprensa do governador, Arraes 
disse manter sua confiança em Fer
nando Lyra. Pois considera função 
de um líder a articulação com polí
ticos progressistas, como Antônio 
Britto (PMDB-RS), Luíza Erundina 
(PT-SP) e Olívio Dutra (PT-RS), 
para a formação de uma frente con
tra a proposta dos grandes partidos 
de extinguirem os pequenos. 

Senador prepara ofensiva contra 'tucanão' 
Belo Horizonte — Manter a 

união do PMDB. evitando que o 
partido perca quadros, principal
mente para o "tucano" que algu
mas lideranças do PSDB tencionam 
criar, e além disso, articular o 
apoio de Minas para a eleição de Já-
der Barbalho à presidência do parti
do em setembro. Estes foram os 
principais objetivos do jantar do se
nador José Saney com deputados 
estaduais, federais e outras lideran
ças do PMDB mineiro, quinta-feira 
no apartamento do ex-senador Al
fredo Campos. Sarney não escon
deu a irritação com a pretensão de 
outros partidos de cooptar peeme
debistas: "Consideramos uma hos
tilidade as tentativas de cooptar no
mes do PMDB para a formação de 
um novo partido. Isto é um desser
viço ao País". 

Por causa disso, o passo mais 

importante agora, para Sarney, é 
conseguir a união em torno de um 
nome para presidir o partido a par
tir de setembro. Jáder Barbalho é o 
candidato de Sarney, mas ele não 
coloca isso abertamente, para evitar 
um racha, principalmente com o 
PMDB gaúcho que não aceita a in
dicação do senador paraense como 
nome de consenso. 

"Tenho as melhores relações 
com o senador Jáder Barbalho. Se
ria um grande candidato à presidên
cia do partido, pela sua capacidade 
de liderança. Mas os nomes ainda 
não foram colocados e não houve 
decisão neste sentido", disse 
Sarney. 

Sucessão — Menos político, o se
nador Gilberto Miranda (AM), um 
dos principais integrantes do grupo 

político do ex-presidente, não es
condeu o jogo e até antecipou os 
passos futuros. Primeiro, garantir a 
eleição de Jáder Barbalho, sem ra
char 0 partido, com íris Rezende 
abrindo mão de concorrer com Bar
balho e sendo preparado para suce
der Sarney na presidência do Sena
do; depois, assegurar a eleição dos 
prefeitos de pelo menos 400 cida
des grandes e médias no ano que 
vem, num trabalho que envolverá a 
visita de José Sarney a pelo menos 
700 municípios até as eleições. Tu
do isso para que Sarney suceda Já
der Barbalho na direção de um 
PMDB forte, lançando-se pelo par
tido à presidência da República em 
1998. 

Miranda adiantou que para 
cumprir o primeiro passo é impor
tante atrair Moreira Franco, outro 

candidato em potencial à presidên
cia do partido em setembro, para a 
chapa de Jáder Bargalho. E acalmar 
os gaúchos, também com cargos na 
executiva nacional. Ojantarcomos 
peemedebistas mineiros visou a ga
nhar o apoio do segundo maior con
tingente de delegados a eleição da 
executiva nacional — 56, ficando 
atrás apenas de São Paulo — para 
Jáder Barbalho. 

O secretário-geral do PMDB 
de Minas, deputado Anderson 
Adauto. disse, no entanto, que ain
da não há consenso no Estado, 
quanto ao nome de Jáder Barbalho, 
ou de qualquer outro. Adiantou que 
Minas será importante no trabalho 
de costura política para levar o par
tido unido às eleições da executiva 
nacional, por possuir nomes com 
bom trânsito em todas as alas do 
PMDB. I 


