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Partidos formalizam seu 
A partir de segunda-feira, dependendo da recupe

ração do presidente eleito, o presidente em exercido, 
José Sarney, exercerá na sua plenitude o cargo de chefe 
do governo. Foi o que deliberaram ontem os lideres do 
Governo, do PMDB, do PDT e do PTB no Congresso, 
durante reunião reservada. 

A saúde do presidente provocou a instituição de um 
grande colégio de lideres, formado pelas lideranças dos 
partidos que apoiaram Tancredo — PMDB, PFL, PDTe 
PTB. Ontem, pela manhã, no gabinete do senador Hum
berto Lucena, realizou-se a primeira reunião desse co-
legiado político-parlamentar. Foram analisados o estado 
de saúde do presidente, o ritmo da administração e as 
propostas de reformas eleitorais. 

Da primeira reunião do colégio de líderes partici
param os senadores Fernando Henrique Cardoso, líder 
do Governo no Congresso, e Humberto Lucena. líder do 
PMDB; Carlos Chiarelli, do PFL; Nelson Carneiro, do 
PTB; e Roberto S aturnino. líder do PDT, e os deputados 
Pimenta da Veiga, líder do PMDB; e José Lourenço, 
HderdoPFL. 

A saúde de Tancredo Neves foi o destaque das 
avaliações. Os lideres políticos, mesmo esperançosos da 
recuperação do presidente eleito, acham que o pais não 
pode parar. Se no final de semana as dificuldades da 
recuperação persistirem, sem uma previsão objetiva 
para a posse de Tancredo Neves, o presidente em exer
cício terá o apoio dos partidos que apoiaram Tancredo no 
Colégio Eleitoral para exercer, na sua plenitude, as fun
ções de chefe de governo. 

Participantes da reunião não conseguiram evitar o ar 
de preocupação. As informações não eram otimistas a 
respeito da recuperação de Tancredo, depois da segunda 
operação de emergência. Os lideres da Aliança Demo
crática admitiam que, recuperado, Tancredo Neves teria 
de ficar um 'período razoável" fora do poder — de 60 a 90 
dias, segundo alguns. 

O senador e presidente da Confederação Nacional da 
Indústria, Albano Franco (PFL-S E), revelou ao senador 
Itamar Franco, do PMDB mineiro, as preocupações dos 
empresários brasileiros. "Ninguém mais está exportan
do nada" — disse Albano. E Itamar acrescentou: "As 
bolsas estão parando". 

O senador Roberto S aturnino, ao deixar a reunião dos 
líderes confirmou informações de Fernando Henrique 
Cardoso, de Pimenta da Veiga, de Humberto Lucena, de 
Carlos Chiarelli: A administração não pode ficar para
lisada por mais tempo. Disse também que já estava sur
gindo outro problema grave em Volta Redonda, "pela 
acefalia da Companhia S iderúrgica Nacional, cujos em
pregados ameaçam entrar em greve pelo não atendimen
to do acordo de aumento salarial''. 

Nas próximas reuniões das lideranças serão cha
mados também os líderes do PTB e do PDT na Câmara 
— que ontem não participaram do primeiro encontro do 
colégio de líderes da Aliança Democrática. "Estamos 
trocando informações, pesando as coisas, avaliando o 
quadro politico-institucional, discutindo a situação 

v 3Ócio-econômico do Pais" — disse Pimenta da Veiga. 
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