
PMDB resiste a Sarney 
Segundo lugar na pesquisa não empolga partido 
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Apesar de ter sido apontado 
em segundo lugar na pesquisa do 
Ibope para as eleições presiden
ciais, o ex-presidente e senador 
José Sarney enfrentará sérias re
sistências dentro do PMDB se 
quiser sair candidado. O líder da 
bancada no Senado, Mauro Be
nevides, acredita que Sarney 
"está em condições de concor
rer". Mas sua posição é isolada. 
Na Câmara, o líder Genebaldo 
Correia, da Bahia, tenta minimi
zar a importância do ex-
presidente, dizendo que Sarney 
pode trazer votos para o partido. 
"Ser um bom eleitor", qualifi
cou Genebaldo. Mais arrojado, 
o deputado Tarciso Delgado, de 
Minas Gerais, afirma que seria 
" su i c íd io" a candidatura 
Sarney. 

A pesquisa surpreendeu o 
senador Affonso Camargo 
(PPR-PR), que desejava ver o 
candidato do partido, o prefeito 
de São Paulo, Paulo Maluf, en
tre os dois primeiros colocados. 
"Não sou de duvidar das pesqui
sas. Mas prefiro esperar por ou
tra", afirmou. O senador Eduar
do Suplicy (PT-SP), não de
monstrou surpresa com o resul
tado. Disse tratar-se de um indi
cador, mas que muita coisa ain
da irá mudar até o ano que vem. 

Mauro Benevides disse ter 
ligado para o ex-presidente Sar
ney, que estava em Lisboa, on
tem, à tarde, para informar-lhe 
sobre a pesquisa. "Eu já havia 
lhe antecipado esse quadro há 40 
dias", conta Benevides. "Ele 
tem amplas possibilidades e vem 
preparado para colher os frutos. 
O resultado da pesquisa decorre 
de um julgamento sereno e im
parcial de sua gestão como pre
sidente", analisa o senador. 

Tarciso Delgado foi taxati
vo: "Certamente, ele não será 

Maurilio rechaça candidatura 

candidato pelo PMDB". Mauri
lio Ferreira Lima, do PMDB da 
Bahia, teve reação semelhante: 
"De jeito nenhum Sarney será o 
nome do partido. A pesquisa não 
tem nada a ver. Como as campa
nhas não estão nas ruas, as pes
soas lembram de nomes conheci
dos. Por isso, ele ficou em se
gundo lugar. 

Maurilio observou que o no
me do partido para as eleições de 
1994 "não pode estar ligado às 
instituições nem a políticos tra
dicionais". Delgado chegou a 
falar em possíveis candidaturas 
dentro do PMDB, como o go
vernador de São Paulo, Luiz An
tónio Fleury, o senador Pedro 
Simon, líder do Governo no Se
nado, e o deputado Ibsen 
Pinheiro. 

No PFL, a interpretação é 
de que "Sarney fica com um 
bom cacife" com a pesquisa, se
gundo o líder da bancada na Câ
mara, Luis Eduardo Magalhães. 
O deputado não descartou a hi
pótese de de que o ex-presidente 
poderia até concorrer pelo parti
do se nãõ for candidato do 
PMDB. "Depende de le" , 
declarou. 


