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O segundo lugar nas pesquisas 
de intenção de voto do Ibope para 
a eleição de 1994 desencadeou um 
confronto entre o ex-presidente 
J<jsé Sarney e o PMDB, partido 
ao..qual ele é filiado. Ontem, Sar
ney reagiu ás declarações do sena
dor José Fogaça, presidente do 
PMDB, que na véspera repeliu a 
candidatura do ex-presidente co
mo representativa dos interesses 
do partido. Em nota oficial, Sar
ney disse que Fogaça foi eleito, em 
86, graças ao Plano Cruzado, edi
tado em seu governo. O senador 
tentou amenizar suas críticas a 
Sarney, evitando dar continuidade 
à briga: "Não sei quem me elegeu; 
pergunte ao povo". 

O ex-presidente não quis falar 
sobre sua incómoda situação no 
PMDB — que ele define como 

"estranha". Sarney 
disse que não é can
didato. "Mas não 
posso ficar zanga
do de aparecer nas 
pesquisas. Vejo 
com satisfação que 
o povo está lem
brando de mim". 

Para Luiz Antó
nio Fleury Filho, as 
pesquisas ainda 
não indicam inten
ção de voto. "Nes
ta fase, as pesquisas 
só indicam o grau 

Sarney: "satisfação". 

de conhecimento que a população 
tem dos candidatos". Fleury disse 
também que considera Sarney 
"um bom nome". 

O presidente nacional do PT, 
Luís Inácio Lula da Silva, primei

ro lugar na pesquisa 
com 25% dos votos, 
disse ontem em Belo 
Horizonte que está 
satisfeito, mas que 
sua candidatura tem 
condições de crescer 
mais, principalmen
te quando se cristali
zarem as alianças 
com outros parti
dos. "É sempre con
fortável estar em 
primeiro lugar, mas 
ainda faltam 15 me
ses para as eleições" 

O prefeito Paulo Maluf (PPR), 
terceiro colocado na pesquisa, co
mentou o resultado com uma alfi
netada em Lula. "Estou feliz. Afi
nal, não estamos em campanha. 
Enquanto isso, alguns desocupa

dos, como é o caso de Lula, an
dando pelo Brasil com emprego 
dado pelo PT, ganham o dinheiro 
dos trabalhadores". Perguntado 
se é candidato, Maluf disse que 
não. "Estou trabalhando por São 
Paulo e cuidando dos problemas 
da cidade". Os governadores Leo
nel Brizola e António Carlos Ma
galhães se recusaram a fazer co
mentários. 

Já o ex-senador Marcondes 
Gadelha, que está tentanto rearti-
cular a candidatura do apresenta
dor Silvio Santos, ficou entusias
mado com o fraco desempenho 
do PFL na pesquisa. Segundo ele, 
as pesquisas demonstram que os 
atuais candidatos não são adver
sários para Lula. Gadelha acredi
ta que "mais de 80% da base do 
PFL" apoia Silvio Santos. 


