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Candidatura de Sarney 
pode gerar traições 

L 

Chinaglia avalia 
que candidatura ao 
senado provoca 
incómodo ao PT 

R epresentantes dos 13 
partidos que apoiam 
o deputado Michel 
Temer (PMDB-SP) 

na disputa pela presidência 
da Câmara avaliaram quarta-
feira (21), em encontro de 
quase quatro horas na casa de 
Temer, que a candidatura do 
senador José Sarney (PMDB-
AP) à presidência do Senado 
poderá interferir na corrida 
eleitoral da Câmara. Segundo 
relato de participantes do en
contro, o presidente da Câ
mara, Arlindo Chinaglia (PT-
SP), que ocupou a cabeceira 
da mesa da reunião, abriu sua 
fala dizendo que a decisão de 
Sarney incomoda, sim, o PT. 
Mesmo assim, garantiu o 
apoio da bancada petista ao 
deputado peemedebista. 
Uma nova avaliação da cam
panha de Temer será feita na 
próxima terça-feira. 

Apesar das manifestações 
formais do PT, a possibilidade 
de eventuais traições cria um 
clima de insegurança entre 

Disputa entre partidos pode atrapalhar eleição da Câmara 

peemedebistas, já que o voto é 
secreto. A estratégia do co
mando da campanha de Te1 

mer agora é envolver, nesta re-
ta final, os governadores, coor
denadores regionais dos parti
dos e lideranças. Sem traições, 
Temer teria mais de 400 votos, 
considerando as bancadas 
dos partidos que o apoiam. 

Os adversários do PMDB, 
no entanto, calculam que 60 
votos do PT e 30 do PR não vão 
para Temer. Já nas contas de 
deputados do DEM, 63 petis-
tas trairiam o candidato do 
PMDB para não fortalecer o 
partido no Congresso. "O gato 
subiu no telhado", comentou 
um deputado do PMDB, 

acrescentando que até mes
mo o ex-deputado petista José 
Dirceu estaria atuando contra 
a eleição de Temer. "Os votos 
de Temer são que nem Kinder 
Ovo: chocolate por fora e sur-
presinha por dentro", ironi
zou outro parlamentar do 
PSB, partido que fechou com a 
candidatura de Aldo Rebelo 
(PCdoB-SP) para a presidên
cia da Câmara. Enquanto o PT 
se incomoda, o reduzido gru
po de aliados de Aldo come
mora o lançamento da candi
datura de Sarney, seguindo o 
raciocínio de que a mesma vai 
criar dificuldades para Temer. 

Ao mesmo tempo em que 
se empenha para eleger o de
putado Michel Temer 
(PMDB-SP) para a presidên
cia da Câmara, o governador 
de São Paulo, José Serra 
(PSDB), evita interferir na dis
puta pelo comando do Sena
do. Serra tem falado ao telefo
ne com o senador petista Tião 
Viana (AC), candidato do PT, 
as, nessas conversas, não se 
compromete. Segundo inter
locutores de Serra, não inte
ressa ao governador entrar na 
briga pela presidência do Se
nado, mesmo porque, seja 
qual for o resultado, não favo
rece sua candidatura à suces
são presidencial, em 2010. 


