
Same^descarta racha, mas 
trabalha para unificar PMDB 
Apontado como provável can

didato à Presidência da República, 
o presidente do Senado, José Sar
ney (PMDB-AP), está trabalhando 
para conciliar as duas correntes que 
entraram em choque na eleição do 
presidente do partido. Segundo o 
senador, o episódio da convenção 
vai se diluir sem comprometer o fu
turo do PMDB. "Não há uma divi
são nítida entre dois grupos, como 
tem sido divulgado", contestou. 

A cautela do senador não impe
de a movimentação de parlamenta
res peemedebistas em seu gabinete. 
Os aliados do candidato derrotado, 
deputado Alberto Goldmann (SP), 
pedem sua ajuda para que haja uma 
nova eleição. Os que estão ao lado 
de Paes de Andrade (CE), eleito 
presidente pela diferença de um vo
to, querem que Sarney intervenha 
para pacificar os delegados, deputa
dos e senadores que não aceitam o 
resultado da convenção nacional. O 
mais insistente deles é o próprio 
Andrade, que não perde a chance 
de acompanhá-lo do plenário ao ga-

Sarney: assédio dos dois lados 

binete, onde é visto com 
freqüência. 
Recurso — O grupo de Goldman 
já tem as assinaturas necessárias pa
ra o recurso em que pedem uma no
va eleição aos 151 membros do Di
retório Nacional. A entrega formal 

do documento está prevista para 
amanhã ou quarta-feira. Goldman 
alega que os integrantes da Mesa 
erraram ao permitir que um delega
do do Ceará votasse no lugar de um 
membro nato do Espírito Santo, 
que não compareceu. Segundo o 
deputado, o vice-presidente do Di
retório capixaba deveria ter substi
tuído o ausente. 

Sarney disse que Goldman lhe 
informou que está apenas marcando 
posição com a iniciativa de recorr-
rer contra a eleição de Andrade. 
"O deputado disse que sua vida po
lítica se opõe a qualquer gesto para 
rachar o partido", afirmou. "É 
uma tradição que ele vai manter". 
O vice da chapa derrotada, senador 
Ronaldo Cunha Lima (PB), pensa 
diferente. Segundo ele, enquanto 
houver suspeita de irregularidades 
na escolha do novo presidente falta
rá legitimidade para Andrade ocu
par o cargo. Lima disse que vai se 
conformar se o diretório se mani
festar contrário à realização de uma 
nova eleição, mas que não vai de
sistir de entrar com o recurso. 
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