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Ministro da Saúde, Marcelo Castro é cercado antes de votação por manifestante vestido de Aedes aegypti

com votos secretos e fechada à
imprensa, faixas, gritos e
tambores davam o tom do lado
de fora. A segurança da Câmara chegou a ser reforçada. Já na
porta da sala onde era realizada a reunião, no corredor reservado aos plenários das comissões, um pequeno grupo
com fantasiados de mosquito
Aedes aegypti, transmissor do
vírus da zika, tentou entrar na
sala de votação, mas foi retirado por seguranças. Antes o
grupo cercou o ministro da
Saúde em protesto contra sua
posição.
Um caminhão de som, posicionado na área externa junto ao acesso mais próximo da
sala, tocava uma música contra Picciani, acusando-o de ter
se vendido ao PT para apoiar a
presidente Dilma Rousseff. Na
frente do veículo havia uma

De jeito
nenhum
me sinto um
derrotado.
Só nos
sentimos
derrotados
quando quem
disputa a
eleição somos
nós Eduardo
Cunha (PMDB)
Presidente da Câmara dos Deputados

faixa com fotos de deputado
beijando a petista no rosto.
Também nesse mesmo
acesso, cerca de 100 pessoas
gritavam “fora, Cunha” e palavras de ordem que podiam
ser ouvidas da porta da sala
onde ocorria a votação. Apesar de alguns vestirem camisa
da Central Única dos Trabalhadores( CUT), os manifestantes negaram fazer parte de
movimentos sociais.
PANOS QUENTES
Após a vitória sobre o candidato apoiado por Cunha, Picciani evitou criar novos atritos
com o rival na bancada e disse
que buscará diálogo com o
presidente da Câmara. “Aqui
não tem derrotados, nem vencidos nem vencedores. Aqui, a
vitória é de toda bancada do
PMDB, que vai, respeitando as

(%"."+#!%$ )!'+/+($* -" +%$%&
.(0$0+0 "&/%'.0 11,!*1,)# H&#'+ %<)8:D&0 #A+)A#PN#+0 %+#+ +$N:!:2F& BA ?1'A#&! +8:(A'.
P/D:&! B+ +?#:DN8PN#+ @+(:8:+# A B& A(%#AA'BAB&# @+(:8:+# #N#+8 BA!P:'+B&! + (A#A'B+ A!D&8+#"%#A!A'P+2F& B+ B&DN(A'P+2F& '& %A#/&B& BA E; G C>,*C,C*E> B+! *9 G! EC =&#+!- 7B:P+8 '+
OLK74- 5#+#I0 E;,*C,C*E>- M:'&#I Q:'+ M&! J+'P&! J&N6+ . K#A!:BA'PA B+ OLK74-

(&"."+$!&% )!'+/+(%* -" (+'-%#
"G2JM O6 02P2I"N@M LK64@M LK6J6.P2"0 .*F ''?)D'E=
J2JI6/" O6 K642JIKM O6 LK6NMJ+ " VR7 I& (U'>K0%>& IG R>'I+0 / X"1 K&( EU9K#& '+! 7G>! 6.N
L*.DJ*,J*LJ G 6.N <.AAA,;H G +9WG#+3BG! %&!WG#>&#G! G IGK#GW&! 'N. L;H,J*LH G *FA,J*LF IG L? IG
!GWG()#& IG J*LF1 W&#'+ %@)9>K& $UG G!WP +)G#W+1 + !GCU>'WG 7>K>W+3M&: JKL + LL %*F ''?)D'E=* MR16+
IM8 ,73/204: 97 147%:2 +/2)!9: )6./2/%#: 97 -*04:2 7 *.(4/-;)!072 8)4) 54:0) ).0:":0/+) 9: ".!/;$8/:&
O(Q(8 'E)'B)D'E=, H! '98'' <* S 8I>W+9 K&(%9GW& %&IG#P !G# +I$U>#>I& (GI>+'WG & %+C+(G'W& IG QD*1** 4K>'$UG'W+ #G+>!21 '+ !GIG I+ %#GEG>WU#+ I+! *<:** O! LJ:**. R>'I+0 = X"1 LD IG EGTG#G>#& IG J*LA.
23(&A7 P#;!Q;%( 5A#%(%CA! CA /(Q$! : L#A>$A;#(*

(&"/",$!&% )!',0,(%+ ." #*','%+
W4S7 4< LH-=JJ-CLJ,***L.?H

"3,(-$ "3,2,%1'4& %*# 55+!.5/)
T 5O48W8S8T U: YT484"6 , Y"0 '&! XG#(&! I+ 6G@ 'N L*-EJ*,J**J0 6G@ 'N ?-CCC,=H0 X&#'+ %A);@K&
$VG '& I@+ *L IG 5+#2& IG J*LC P! *?BH*(@'0 F+#R #G+;@9+# 6@K@X+2M& '+ 5&I+;@I+IG S#GDM& S#G!G'K@+;
I& Q@%& 5G'&# S#G2& S&# 8XG(- T)>GX&< "$V@!@2M& IG F&#(+ %+#KG;+I+ IG D1'G#&! +;@(G'X/K@&! %+#+ +
&)%QRE%0K$ G)! !EI"ER)">)! GE!RE 3Q%>I-#>$. I$%D$"&E E!#EI>9I)0AE! &-%>&)! I$%!R)%RE! %$ )%E7$
5+ 8$%E 1?C/ FFF(,HF?C+ ;G>R)>! %) MEGE E %$ P>L">$ O9I>)<= :::+'$%>%)<+')+>$+$"B+'"+ J?*(H*H(J@+
3)%$E< 4+ 6$&E!+ N"EB$E>"$ O9I>)<+

suas divergências, caminhar
junta no ano de 2016”, afirmou
o aliado do Planalto.
Picciani disse que o resultado estava dentro do esperado,
muito embora, na véspera, tenha contabilizado 42 votos.
“Tivemos uma maioria significativa. Agora é construir. Já
falei com o deputado Hugo
Motta. Vamos trabalhar a unidade da bancada”, afirmou.
Já Cunha minimizou o revés. “Não me sinto derrotado.
Se sente derrotado quando
quem disputa a eleição somos
nós. O que se cristalizou nessas últimas horas é querer criar
esse clima de que é uma candidatura de A contra B, quando
Hugo Motta é até mais defensor do governo que o próprio
Picciani, porque ele votou na
Dilma e sempre com o governo
aqui”, disse.
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Ala ligada a
Temer acusa
governo de
interferência
Após o resultado da disputa
pela liderança do PMDB na
Câmara, o vice-presidente
Michel Temer, que comanda
o partido, telefonou para parabenizar o deputado Leonardo Picciani (RJ) e combinou um almoço com ele hoje,
no Palácio do Jaburu. Os
principais aliados do vice na
sigla, porém, não esconderam o descontentamento
diante do que chamaram de
“interferência” do Planalto
em assunto da legenda.
A presidente Dilma Rousseff escalou seus auxiliares
para trabalharem por Picciani, contra o deputado Hugo
Mota (PB), ligado aos dissidentes do PMDB. Por outro
lado, Temer tentou ficar distante da disputa, para evitar
riscos ao seu plano de manter
a presidência nacional do
partido na convenção peemedebista de 12 de março.
O tom conciliador de Temer, porém, não é o usado
pelos seus principais aliados.
Ontem, dois interlocutores
do vice tentaram desqualificar a vitória de Picciani. Para
eles, o resultado mostra que a
bancada do PMDB continua
dividida e que o Planalto não
poderá contar com a legenda
para garantir a governabilidade no Congresso.
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