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PFL fará prévia entre seus filiados 
para definir candidato à Presidência 

•B- * ^ I .nÍ7 Nnuflw Da Sucursal de Brasília 

A Executiva Nacional do PFL 
aprovou ontem a realização de uma 
prévia nacional entre seus filiados 
(quase um milhão) para a escolha do 
futuro candidato do partido à Presi
dência da República. O secretário-
geral do partido, deputado Saulo 
Queiroz (MS), espera organizar a 
prévia até o início de janeiro. 

A direção do PFL decidiu também 
consultar sua bancada na Câmara 
(131 deputados) e no Senado (15 
senadores) para saber se a maioria 
do partido aprova a tese das eleições 
gerais em 1988. Esta proposta é 
defendida por integrantes da cúpula 
do partido, como seu presidente 
nacional, senador Marco Maciel 
(PE), o líder do Senado, Carlos 
Chiarelli (RS), o senador Jorge 
Bornhausen (SC), entre outros. 

• 
A prévia entre os filiados também 

incluirá questões sobre a duração do 
mandato do presidente José Sarney, 
sistema de governo (parlamentaris
mo ou presidencialismo) e eleições 
gerais. Um projeto de prévia prepa
rado pelo deputado Saulo Queiroz 
será apresentado na próxima reunião 
do Diretório Nacional do partido, 
cuja data ainda não está definida. 

A Executiva indicou também o 
deputado Eraldo Tinoco (BA) para 
preparar um levantamento junto à 
bancada no Congresso constituinte 

FOLHA DE SAO PAULO 

No Congresso,Maciel (ao centro) e Chiarelli (à dir.) participam da reunião do PFL 

dos pontos polêmicos sobre os quais 
deverá haver acordo com os demais 
partidos. Este levantamento e um 
desdobramento das conversas que o 
senador Marco Maciel começou há 
algumas semanas com líderes dos 
demais partidos. 

Ontem, Maciel discordou do depu
tado José Lourenço (BA), líder do 
PFL na Câmara, a respeito dos 
objetivos do "Centrão", grupo de 
parlamentares conservadores do 
Congresso constituinte. Durante a 
reunião da Executiva, Lourenço de
fendeu algumas teses do "Centrão", 

do qual é um dos líderes. Maciel, em 
resposta, disse que o "Centrão" é 
"um movimento suprapartidário, não 
do PFL". Quando do surgimento do 
"Centrão", Maciel havia assinado o 
documento do grupo pela mudança 
do regimento do Congresso consti
tuinte, mas afastou-se quando seus 
líderes rejeitaram negociações com o 
PMDB e outros partidos. "Se não 
houver entendimento, periga até a 
votação da Constituição", disse Ma
ciel ontem. "É necessário o entendi
mento para que a Constituição seja I 
duradoura". 


