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O deputado Geraldo Campos 
(PMDB-DF) reúne hoje, às 14h00, 
seus correligionários e as bases 
eleitorais que o apoiaram para as 
eleições passadas, quando foi eleito 
deputado federal por Brasilia, para 
decidir a data em que deixará o 
partido. Segundo o parlamentar, 
na reunião será discutida a 
possibilidade de deixar o PMDB 
em 21 de agosto — data da con
venção nacional do partido — ou 
agora. 

A razão do deputado para 
deixar o PMDB se deve á formação 
do Centrão, à incorporação de 
moderados ao partido e â derrota 
no plenário da Constituinte das 
causas progressistas, causada 
pelos centristas. Num primeiro 
momento, Geraldo Campos achou 
que era possível "exorcizar" os 
peemedebistas do Centrão, deixan-

-do a agremiação com os "históricos 
eos autênticos". 

Sem campo 
Hoje, no entanto,o parlamentar 

acredita que não há como tirar os 
centristas do partido, o que o deixa 
sem um campo de atuação para a 
defesa das causas progressistas 

, que defende, como por exemplo, a 
reforma agrária antilatifundiária, a 
defesa da URP do funcionalismo, a 
liberdade sindical e de greve para 
os servidores e o parlamentarismo. 

Insatisfeito com esta situação, 
sua saída era "questão de tempo" e 
a data era prevista para depois da 
convenção nacional do PMDB. 
Com a saída dos senadores 

-Mário Covas (PSDB-SP) e 
Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB-SP) e a formação do 
PSDB, a dissidência de Geraldo 
Campos pode se dar agora, caso 
suas bases eleitorais concordem. 

Com a entrada do deputado 
Geraldo Campos para o PSDB, 
este partido passará a ter 

'maioria na bancada de Brasilia, no 
Congresso. Será formado por um 
senador — Pompeu de Sousa epor 
três deputados — Sigmaringa 
Seixas, Geraldo Campos e Maria 
de Lourdes Abadia. Pompeu, 
Sigmaringa e Geraldo são ex-
peemedebistas, e Abadia pertencia 
ao PFL. 

A bancada do PMDB, que antes 
era majoritária, passará a ser for
mada por um senador — Meira 
Filho e por dois deputados — Már
cia Kubitschek e Francico Car
neiro, todos membros do Centrão. 
A bancada do PFL fica apenas com 
dois deputados — Valmir Cam-
pello e Jofrari Frejat. O deputado 
Augusto Carvalho permanece no 
PCB e o senador Maurício Corrêa 
continua no PDT. ^ 


