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POLÍTICA r 

Centrão pode ) 
fazer Moreira 
sair do^MDB 

L. C. MARANHÃO 
Correspondente 

Rio — Caso a chapa que 
vem sendo articulada por 
algunsjgovernadores que 
não sáSmnham com as te
ses díffipitrão seja derro- i 
tada ^Sa convenção do | 
PMDMJrevista para agos- | 
to, esffJ>artido perderá no | 
Rio aiaáuas principais lide- \ 
ranças^ Tanto o governa- i 
dor Moreira Franco quanto • 
o senador Nelson Carneiro j 
(que Reside atualmente o { 
Diretório Regional) aban- \ 
donar^o a sigla para in- í 
gressárem no novo partido \ 
quei^tá nascendo sob a li- j 
der$tft;a dos senadores Má- ) 
r ío | ^vas e Fernando Hen- j 
riquC Cardoso e do ex- j 
gojwnador Franco Monto- ) 

A expectativa do ingres- j 
so <le MoréfÜI no novo par- \ 
tido ainda f^B nome defini- (' 
do, tem r e á p l o pronuncia
mento dosprincipais no
mes da SSíssidência do 
PMDB fliSgnense que já 
aderiram éwopos ta de Co
vas e Fernando Henrique, 
poupando ^^overnador do 
Rio, "O govgrjiador Morei
ra Franc<re identificado 
coni uma postura progres
sista ", justifica o deputado 
constituinte Artur da Távo-
Ia* que deverá disputar as 
eleições municipais pela 
nova legenda. "Ele ê dife
rente do governador paulis- I 
tsf; Orestes Quércia", situa , 
o parlamentar. 

TO senador Nelson Carnei-
r|>, que sonha encerrar sua 
carreira politica como pre
sidente do Senado e que é 
adversário de Moreira 
Franco, na disputa interna 
d | PMDB fluminense, tem 
confessado a assessores 
que o seu caminho é o de 
adesão ao partido que sur
girá como alternativa de 
resgate das bandeiras que 
foram abandonadas pelo 
PMDB. No entanto, Nelson 
Carneiro condiciona a sua 
decisão à convenção de 
aiosto. Caso a chapa de 
'progressistas não radi
cais", em articulação, for 
derrotada ha reunião, não 
terá dúvidas em abandonar 
o : PMDB. Uma postura 
idêntica de Moreira que já 
admitiu publicamente que 
a tendência das forças inte
ressadas em "salvar" o 
PMDB na hipótese de uma 
4êjfrota na convenção é de 
'psCdispersarem" do parti
do em busca de uma nova 
alternativa. 

0 governador do Rio vem 
jogando peso na reunião de 
sábado, quando pelo menos 
sete governadores e deze
nas de parlamentares que 
ainda acreditam na possi
bilidade ^de bater chapa 
com o Centrâo na conven
ção vão se concentrar. 


