
Sarney vai comandar bloco 
independente no Congresso 

BRASILIA — Já conta com o 
apoio de 50 deputados e 10 sena
dores o bloco independente que 
está sendo articulado pelo ex-
Presidente José Sarney, eleito 
senador pelo PMDB do Amapá, e 
que deverá funcionar como o fiel 
da balança nas votações do Con
gresso Nacional na próxima le
gislatura. A idéia dos líderes do 
movimento é formalizar o bloco 
de acordo com o que prevê o re
gimento da Câmara e do Senado, 
minando as tentativas do Gover
no de obeter maioria absoluta 
nas duas casas. Segundo o Sena
dor Edison Lobão(PFL/MA), o 
bloco "sarneysista" terá como li
derança máxima o próprio ex-
Presidente, que poderá, inclusi
ve, disputar a Presidência do Se
nado. 

— O Presidente Sarney não 
deseja disputar o cargo. Mas es
tará pronto para ocupar o espa
ço vazio — admitiu Edison Lo
bão, que disputa o segundo 
turno das eleições para o Gover
no do Maranhão com o apoio to
tal de Sarney. No final de sema
na, Sarney e Lobão lideraram 
uma carreata de mais de 500 car
ros por várias cidades do Inte
rior do Maranhão. 

O primeiro teste de força do 
bloco "sarneysista" será justa
mente a eleição das Mesas da 
Câmara e Senado. As articula
ções estão sendo comandadas pe
lo ex-Presidente através de con
tatos com parlamentares, 
incluindo os recém eleitos, de to
do País. 

O bloco comandado por Sarney já conta com o apoio de 60 parlamentares 

— A idéia é formar um grupo 
absolutamente independente, 
que poderá apoiar ou fazer opo
sição ao Governo, dependendo 
da situação — argumenta Lo
bão. 

O Senador não tem dúvidas de 
que, sob a liderança de Sarney, 
esses 50 deputados e 10 senado
res terão um peso significativo 
nas eleições para escolha dos 
presidentes das duas casas. 

— O Presidente José Sarney 
tem recebido manifestações de 
apoio de parlamentares de todo 
País. interessados na formaliza

ção desse bloco. Sarney está sen
do procurado porque é uma lide
rança nacional incontestável — 
acrescenta Lobão. 

A base do bloco é formada pe
las bancadas do Maranhão e 
Amapá. Seus líderes vão procu
rar fazer frente aos partidos de 
Oposição radical ao Governo, e 
também ao próprio bloco que es
tá sendo buscado para dar sus
tentação ao Presidente Collor. 

— Vamos fazer uma oposição 
responsável, defendendo sempre 
os interesses nacionais — garan
te, entusiasmado, Lobão. 
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