
Sarney disputa s 
Senado pelo AP ^ 
ou Presidência j§ 

Quebec - O senador José Sarney , . 
afirmou ontem que nunca teve a intenção Q 
de se candidatar ao Senado pelo Estado 
do Maranhão, acrescentando que não fez g s 
consulta alguma a esse respeito. "Eu sou g g 
candidato à Presidência da República (ffe 
dentro do PMDB, caso o partido resolva O 
ter um candidato". Na última semana, o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deci
diu que Sarney não poderia se candidatar 
pelo Maranhão, uma vez que a filha do 
ex-presidente, Roseana Sarney, é a 
governadora do estado. 

Ele explicou que, caso não se candi
date à Presidência da República nas 
eleições de 98, concorrerá novamente a 
um mandato no Senado pelo Estado do 
Amapá. Ele enfatizou que nunca teve a 
intenção de se candidatar pelo 
Maranhão. "Muito pelo contrário, 
minha intenção é concorrer na conven
ção do PMDB para a Presidência da 
República", disse. j 

Sarney ainda aproveitou para adian
tar algumas conclusões a que se pôde 
chegar durante a Conferência 
Parlamentar das Américas que está 
sendo realizada na cidade de Quebec, 
Canadá, desde o dia 18. Como co-presi-
dente de honra do encontro, que conta 
com a presença de 400 parlamentares de 
28 dos 35 países das Américas, ele 
explicou que existe um consenso entre 
os países de priorizar os subgrupos 
regionais nas Américas. 

Prioridade - "A Área de Livre 
Comércio das Américas (Alça) pode ser 
criada, mas sem prejuízo dos organis
mos regionais de cooperação, a exem
plo do Mercosul, e isso estará na decla
ração final, desse encontro", explicou. 
Para ele, a prioridade do Brasil é o 
Mercosul e não a Alça. Em relação à 
política partidária no Brasil, Sarney tem 
sido cauteloso na questão da candidatu
ra à Presidência pelo PMDB por causa 
da provável filiação do ex-presidente 
Itamar Franco. 

Outra razão da cautela é a definição 
sobre o apoio ou não à reeleição de 
Fernando Henrique Cardoso, uma deci-

I são que ainda racha o PMDB. Em rela-
\ ção a Itamar, Sarney não teria maiores 
problemas, uma vez que ele próprio fez 
vários convites para que o político 
mineiro ingressasse no seu partido, pro
metendo inclusive desistir de sua pró
pria candidatura. 
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