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CONGRESSO 

Sarney deixa PMDB dividido 
Simon e Fogaça montam dissidência a 

novo presidente do Senado à exemplo da que 
Fogaça e Resende. "Acho que 
não há outra solução a nào serf 
dar muito carinho aos senadores 

Sarney: conselhos para não deixar opositores sem "afagos" e evitar divisão interna do partido 

\ Posse mostra apoio de colegas a Lucena 
Nome de senador cassado 
pelo TSE e anistiado foi 
anunciado aos gritos, ao 

contrário dos outros 

BRASÍLIA — A cerimônia de 
posse dos 54 novos senado
res, ocorrida ontem, mos

trou a torcida do Senado por 
Humberto Lucena (PMDB-PB), 
cassado pela Justiça Eleitoral e 
anistiado pelo Congresso. O pri-
meiro-secretário da Casa, Júlio 
Campos (PFL-MT), deu um grito 
quando chamou o nome de Luce
na, para que, como os outros sena
dores, prometesse cumprir a 

<\ Constituição e defender a unidade 

do Brasil. Os demais nomes foram 
chamados suavemente. 

O senador José Ignácio Ferreira 
' (PSDB-ES) fez o juramento em 
nome dos colegas. Campos afir
mou ter escolhido Ignácio "porque 
ele foi um dos que mais colabora
ram comigo". E explicou: "Quando 
construí um novo anexo para os 
gabinetes dos senadores ninguém 
queria se mudar para lá; José Ig
nácio foi o primeiro a me dar 
apoio e se transferiu sozinho para 
o imóvel da nova ala." 

Muitos senadores apareceram 
na cerimônia de posse com novo 
visual: Edison Lobão (PFL-MA), 
por exemplo, pintou os cabelos na 
cor acaju; Bernardo Cabral (PP-

AM) está mais gordo do que quan
do foi relator da Assembléia Cons
tituinte e ministro da Justiça do 
governo Collor; Sérgio Machado 
(PSDB-CE) está mais magro; e Be
nedita da Silva (PT-RJ) fez um co
que novo no cabelo. 

O senador Antônio Carlos Ma
galhães (PFL-BA) levou consigo o 
governador da Bahia, Paulo Souto 
(PFL), a quem ajudou a eleger. E a 
todo momento o chamava para fi
car a seu lado. A senadora Marina 
Silva (PT-AC) despertou a curiosi
dade dos colegas que a seguiam, 
até que se sentou ao lado de Bene
dita. Ela vai ocupar a primeira ca
deira da extrema esquerda do ple
nário. 
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