
Sarney nega ter dito 
Pimenta garante ter 

Brasilia — 0 presidente José Sarney 
negou que tivesse pedido uma definição 
sobre os parlamentares que realmente o 
apoiam e que tivesse dito que "o Gover
no só será solidário com quem for solidá
rio com ele", conforme haviam informa
do anteontem os líderes do PMDB e do 
PFL no Congresso, além do secretário de 
Imprensa da Presidência da República, 
Fernando César Mesquita. Ontem, po
rém, Fernando César desmentiu formal
mente: "O presidente Sarney jamais afir
mou que prefere ter uma bancada peque
na e fiel do que uma numerosa e infiel". 

O desmentido de Sarney foi feito 
através do deputado Fernando Gomes 
(PMDB-BA), após audiência com o pre
sidente. Segundo Gomes — um pecuaris
ta de 46 anos, casado, quatro filhos, 
fundador do PMDB no município de 
Itabuna (BA), onde foi prefeito —, o 
próprio presidente Sarney provocou o 
assunto é foi"veemente" nas negativas. 

Entretanto, o líder do PMDB na 
Câmara, deputado Pimenta da Veiga, 
reafirmou todas as informações divulga
das na terça-feira, após a reunião do 
Conselho Político: "Não fui apenas eu 
que ouvi, mas também o senador Hélio 
Gueiros (PMDB), o deputado José Lou-
renço (PFL) e o senador Carlos Chiarelli 
(PFL), além de Fernando César. Mas 
prefiro não fazer comentários". 

As relações entre Congresso e Go

verno, tensas desde o episódio da votação 
da emenda da convocação da Constituin
te —que voltará a plenário, para comple
tar o primeiro turno e enfrentar o segun
do, entre 19 de novembro e 5 de dezem
bro — continuam difíceis. 

— No fundo, o que eles querem é 
estimular deserções dentro do PMDB — 
acusou o deputado Francisco Pinto (BA), 
que considerou "uma violência" as medi
das que teriam sido discutidas na reunião 
do Conselho Político para exigir fidelida
de da bancada pemedebista. Denunciou 
que os militares estão por trás das pres
sões sobre o Congresso. 

— Pimenta não é líder, é monarca — 
afirmou o deputado Tidei de Lima 
(PMDB-SP), ao protestar contra a reali
zação de um levantamento dos pemede-
bistas fiéis ao Governo, anunciado por 
Pimenta. 

Apesar dos desmentidos, o Governo 
já começou a prometida represália aos 
parlamentares que contrariam sua orien
tação no Congresso. O presidente Sarney 
determinou, pessoalmente, a premiação 
de um deputado que o apoiou na votação 
da emenda da Constituinte — José Carlos 
Fagundes (PFL-MG) — e a punição de 
outros dois que votaram contra o Gover
no — Luís Seffair e Luiz Guedes, ambos 
do PMDB de Minas. 

Os pemedebistas Guedes e Seffair, 
com a ajuda do ministro da Previdência, 

Waldir Pires, conseguiram demitir o mé
dico Edio Melo Castro, chefe da Medici
na Social do INAMPS em Juiz de Fora, 
que estava no cargo por indicação de 
Fagundes. O caso acabou nas mãos do 
líder do PFL na Câmara, José Lourenço, 
que relatou: "Procurei o presidente Sar
ney e ele agiu imediatamente, exigindo a 
readmissão do indicado pelo deputado 
que o havia apoiado na votação". Lou-
renço exibiu a cópia xerox do telex do 
Palácio do Planalto, assinado pelo Chefe 
do Gabinete Civil, José Hugo Castello 
Branco, com a ordem do Presidente para 
a readmissão do médico. 

Irritado com as informações divulga
das após a reunião do Conselho Político 
— de que o presidente Sarney só seria 
solidário cora os parlamentares solidários 
com o Governo — o deputado Arthur 
Virgílio (PMDB-AM) entregou a Pimen
ta da Veiga sua carta de renúncia à vice-
liderança na Câmara. Na carta, Arthur 
Virgílio coloca o cargo de seu pai, Arthur 
Virgílio Filho, na presidência do INPS à 
disposição do Governo e afirma: "Mi
nhas atitudes políticas independem da 
ciranda de nomeações. Não preciso de 
cargos para servir ao Brasil". Ele votou 
contra o Governo na questão da anistia 
dos militares. 
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