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Acerto entre Itamar e Sarney 

O
s políticos defensores da 
tese da candidatura pró
pria do PMDB à Presi
dência da República con

sideram inadiável, tão logo Itamar 
Franco desembarque no Brasil, uma 
reunião dele com o senador José Sar
ney, onde ambos teriam uma conversa 
da maior profundidade política possível 
e se afinariam sobre os desdobramentos 
da batalha em tomo das eleições presi
denciais. Persistindo uma situação de 
indefinição entre ambos, como existe no 
momento, acabaria se criando, segundo 
as alegações apresentadas, terreno pro
pício a intrigas, mal entendidos e equí
vocos de toda ordem. 

Em todas as oportunidades ofere
cidas. Sarney tem reafirmado sua in
tenção de abrir mão de sua candidatu

ra, se Itamar se dispuser a concorrer 
pelo PMDB à Presidência da Repúbli
ca. No dia 25 deste mês, o ex-presi
dente tem encontro marcado em Brasí
lia com o presidente Fernando Henri
que Cardoso. A expectativa reinante 
no partido é a de que nessa ocasião, o 
ex-presidente anuncie sua decisão não 
só de se filiar ao PMDB, como a de 
concorrer contra FHC nas próximas 
eleições presidenciais. No Palácio do 
Planalto e nos seus arredores, não se 
acredita que Itamar consume sua de
cisão de se apresentar candidato. No 
encontro que terão no final deste mês, 
FHC teria oportunidade de oferecer 
novos argumentos, capazes de conven
cer o ex-residente a desistir da candi
datura. 

O deputado Paes de Andrade, presi

dente do PMDB, continua a insistir no 
ponto de vista de que as aposições só te
rão chances de vitória nas eleições pre
sidenciais, se resolverem se congregar 
numa frente de centro-esquerda. A essa 
frente se incorporariam partidos de es
querda como PSB e PC do B, entre ou
tros. O ex-ministro Ciro Gomes é apon
tado como o nome ideal para formar a 
chapa com Itamar, como seu candidato 
a vice. A esse respeito há um obstáculo 
a ser superado: o candidato a vice de 
Itamar não será escolhido sem haver 
prévia consulta ao senador José Sarney, 
que terá neste caso a palavra final. Em
bora tenham suas divergências no pla
no político cearense, Paes adverte não 
ser obstáculo à integração de Ciro Go
mes na frente política de centro-esquer
da liderada pelo PMDB. 


