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"Você está acima de 
qualquer partido" 

PALÁCIO DO PLANALTO, segunda-feira à noite, janelas fechadas mas 
frestas da persiana abertas para a paisagem do cerrado, no gabinete do 
terceiro andar. Ar condicionado fraco e homens poderosos à mesa. Entre 
eles, dois copos de água e um tema amargo, a disputa pelo Senado: 

José Sarney: Presidente, o senhor fique tranquilo, nunca menti para 
você. Eu não era candidato, mas a pressão é grande, todos os partidos 
querem, inclusive senadores do PT. Mas se o senhor não quiser... 

Lula: O que é isso, Sarney? E claro que você pode se candidatar. 
Você está acima de qualquer partido. 

Sarney: Mas, se o senhor quiser, não disputo, independentemente 
de o Tião (Viana) ser candidato. Se o senhor preferir ele... 

Lula : Pode se candidatar, mas eu não tenho como tirar o Tião... 
Sarney: Não precisa tirar. Vamos disputar. 
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Traição no PT 
A coluna foi apurar quem 

no PT trai o senador Tião 
Viana (AC) com José Sarney. 
São dois votos, de um casal. 

Quebra-cabeça 
Tião está confiante: "O PDT 

fechou comigo". São cinco votos. 
Há um mistério: o tucano José 
Serra ligou e disse que o apoia. 

Soldados 
O ministro Carlos Lupi re

cebeu a missão de ajudar Tião. 
Mas o PDT bate cabeça. Sabe 
quem ligou para o senador Cris-
tovam Buarque? Fernando Hen
rique Cardoso. 

Contra-ataque 
O PSDB paulista que pretende 

eleger o deputado Michel Temer 
(PMDB) na Câmara entrou em 
campo para atrapalhar a candi
datura de José Sarney no Senado. 

PTB com Sarney 
Tião acredita que tem três dos 

quatro votos da bancada do PTB. 
Foi enganado. Um senador do 
partido informou que a turma 
fechou ontem com Sarney. 

mailto:inforraejb@jb.com.br
http://ijblog.com.br

