
Sarney pede 
mais apoio 

parlamentar 
A preocupação com a 

falta de sustentação par
lamentar do governo no 
Congresso, onde tem sido 
frequentemente derrotado 
em propostas do seu inte
resse, como a tentativa de 
extinção do Incra, Geipot, 
Ebtu e Embratur, foi o 
motivo do encontro que o 
presidente Sarney mante
ve, na noite de terça-feira, 
num churrasco com um 
grupo de 45 congressistas 
do PMDB e PFL e vários 
ministros, inclusive o che
fe do SNI, general Ivan de 
Sousa Mendes. 
,. Ao final das avalia

ções feitas na conversa 
com os parlamentares, o 
presidente Sarney prome
teu a designação, nos pró
ximos dias, de um novo lí
der do governo na Câma
ra, cargo vago desde que, 
no início do ano, o deputa
do Carlos SanfAnna foi 
designado para o Ministé
rio da Educação. O depu
tado goiano Délio Braz, 
um dos nomes cogitados 
para ocupar a liderança, 
previu que o Presidente 
fará a designação "no má
ximo dentro de uma sema
na", após consultas a re
presentantes do PMDB e 
do PFL. 

Sustentação 

O líder pefelista na 
pâmara , José Lourenço, 
procurou demonstrar ao 
Presidente que não have
ria nenhum problema no 
seu partido se o escolhido 
fosse um pa r l amen ta r 
peemedebista, levando em 
consideração que o PMDB 
è um partido menos coeso 
ha sustentação do Gover
no e que por isso merece 
atenção especial. 

Além de Délio Braz, 
eão cogitados para a fun
ção os deputados Denizar 
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Pontes pode ser líder 

Arneiro, do Rio de Janei
ro, e Luiz Roberto Ponte, 
ambos vinculados ao Cen-
trão, com maiores chances 
para esse último nome, 
em razão da capacidade de 
negociação por ele de
monstrada durante os tra
balhos da Constituinte. 

Ainda na questão dos 
problemas que o governo 
enfrenta no Congresso, al
guns ministros — entre 
eles Oscar Corrêa, da Jus
tiça — chegaram a admi
tir que, em razão de ou
tros problemas que en
frentam, não têm estreita
do suficientemente suas 
r e l a ç õ e s c o m o 
Legislativo. 

Sem que a questão te
nha sido aprofundada du
rante o encontro, o presi
dente Sarney chegou a 
manifestar preocupação 
com os incidentes regis
trados no Rio de Janeiro, 
terça-feira, em consequên
cia da greve dos ferroviá
rios da CBTU. 


