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CONGRESSO 

ACM apoia Sarney para presidência do Senado 
Estratégia de pefelista 

tem o objetivo de 
neutralizar a candidatura 

de Jader Barbalho 

S 
BIAGGIO TALENTO 

ALVADOR - O senador 
Antônio Carlos Maga
lhães (PFL-BA) defende 

o lançamento do nome de Jo
sé Sarney (PMDB-AP) nos 
próximos dias para sucedê-lo 
na presidência do Senado. 
"Acho que (Sarney) já está dis
posto a disputar, falta apenas 
entendimento, mas os dias 
que se passam vão demonstrar 
que ele é um excelente candi
dato", disse ontem o pefelista. 

Sarney é o candidato esco
lhido por ACM para enfren
tar seu desafeto político, o se
nador Jader Barbalho 
(PMDB-BA), que tenta ser 
eleito para dirigir o Senado. 

De acordo com ACM, as ne
gociações sobre a sucessão da 
Mesa Diretora da Casa estão 
indo bem, dando a entender 
que já existe um grupo signifi
cativo de senadores dispostos 
a apoiar o nome de Sarney. 
"Só devo tratar do assunto na 
época própria, mas acredito 
que o Senado vai ter um bom 
presidente, como é de interes
se de todos os senadores", de
clarou o pefelista. ACM vol
tou a cobrar de Jader a que
bra de seu do sigilo bancário. 

Jose Paulo Lacerda/AE 

ACM, com Sarney, o preferido para enfrentar seu desafeto político 

O desentendimento entre 
os dois é da época em que foi 
iniciada a discussão de au
mento do salário mínimo. 
"Todo homem público deve

ria abrir o sigilo bancário aos 
seus colegas e ao povo brasilei
ro, sem distinção. Se há dúvi
das sobre alguém, então abre-
se o sigilo bancário. Esta é 

uma tese que defendo", disse. 
Em 30 de março, ACM su

biu à tribuna do Senado para 
defender o mínimo equivalen
te a US$ 100, mas Jader ocu
pou o mesmo palanque e aca
bou roubando a cena. Na oca
sião, Jader cobrou coerência 
do senador e do PFL. 

Depois que o peemedebista 
veiculou, em agosto, em sua 
home page acusações sobre ir
regularidades supostamente 
cometidas pelo senador baia
no, ACM afirmou ter autori
zado os gerentes de bancos 
das agências nas quais tem 
conta a abrir o seu sigilo para 
quem quiser investigá-lo. Em 
seguida, desafiou Jader a fa
zer o mesmo. 


