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A conversa de 
Lula eL-Samey^ 

O SENADOR JOSÉ SARNEY e o presidente Luiz Inácio en-
contraram-se ontem à noite no Palácio do Planalto. A interiocutores, 
Samey disse: "Nunca fui candidato". Mas foi com um discurso pronto. 
Aceitaria disputar a presidência do Senado se Lula quisesse. Samey alegou 
dois motivos: a pressão dos partidos e o apelo de grandes empresários que 
nele confiam para uma boa pauta no Congresso. Na manga, havia outros 
pretextos a fim de fortalecer seu nome. Samey disse que deixou Tião Viana 
(PT-AC) candidato três meses para angariar votos, e ele não teria 
conseguido. Além de que, no PMDB, dos 20 senadores, só três - ele, 
Pedro Simon e Jarbas Vasconcelos - não vão disputar reeleição em 2010, 
o que o manterá no cargo sem complicações e com pauta acelerada. 

Arquivo/ABr 

Embate 
Mas Lula quer distância dessa 

briga para evitar saia justa. E Tião 
Viana já confirmou à coluna que 
não tira a candidatura. Vai para o 
voto. Samey terá de tomar uma 
decisão. Ou pula fora ou arrisca. 

Pires & Obama 
O pagodeiro Alexandre Pires 

cantou para George Bush na Casa 
Branca e chorou de emoção. 
Afro-descendente como Barack 
Obama, Pires tem agora um pre
texto para voltar e se redimir. 

BNDES nos EUA 
O BNDES autorizou a ida do 

economista Maurício Dias David, 
especialista em estudos dos Es
tados Unidos, para a posse de 
Obama. Além de ter acesso à 
senadora Hillary Clinton. 

Direto do divã 
O prefeito de Belo Hori

zonte, Márcio de Lacerda 
(PSB), determinou que todos os 
ocupantes de cargos do segundo 
e terceiro escalões passem por 
teste psicológico. 

Panela mineira 
Lacerda terá que enquadrar 

aliados também. Praticamente 
todas as nove administrações re
gionais da prefeitura ficaram nas DarCJUeiTOS 
mãos de apadrinhados de po
líticos da coalizão. 

PAC da conexão 
A Imprensa Nacional , que 

publica o Diário Ofiáal da 
União, vai gastar R$ 8,75 mi
lhões para instalar rede weireless 
na sua sede em Brasília. 

PAC da conexão 2 
Com a modernização dos 

computadores e sistemas a conta é 
mais salgada. A Imprensa Nacional 
vai desembolsar perto de RJ 14 
milhões - R$ 5,48 milhões com 
softwares e equipamentos, e 
R$ 8,54 milhões para licencia
mentos de programas de micro. 

PAC da poltrona 
A Secretaria Nacional de Po

líticas sobre Drogas deve estar 
cumprindo bem seus programas. 
Uma de suas metas para os pró
ximos meses é a contratação de 
empresa especializada em reformar 
poltronas do auditório da sede, na 
Esplanada dos Ministérios, de acor
do com edital lançado. 

Maré alta 
Um estaleiro do Ceará con

cluiu a fabricação de um navio 
patrulha de US$ 24 milhões para a 
Marinha da Namíbia. Ainda prevê 
o fornecimento de mais quatro 
lanchas militares. 

Tutu eleitoral 
Clésio Andrade, presidente da 

Confederação Nacional do 
Transporte, emplacou o sobrinho 
Harley Andrade na Regional 
Norte, que abriga 200 mil pessoas 
- e uns 150 mil votos. 

Tutu eleitoral 2 
O ex-deputado Romeu 

Queiroz (PTB) indicou o alia
do Ajalmar da Silva para a 
Regional Noroeste, onde re
sidem 360 mil habitantes. 

O ministro da Defesa, Nelson 
Jobim, e o colega africano devem 
aparecer para a cerimónia de en
trega da embarcação. 

Briga em casa 
A Advocacia Geral da União 

constatou dezenas de brigas ju
diciais entre ministérios e autar
quias da União. O chefe José An
tónio Dias Toffoli decidiu investir 
na conciliação entre os órgãos. 

Missão 
Toffoli designou um assessor 

especial para coordenar o trabalho 
junto às procuradorias setoriais. 
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