
Líderes 
convite 

SUCESSÃO 

O presiden
te José Sarney 
será muito bem 
recebido no 
Partido Pro
gressista, caso 
ele concretize 
sua intenção de 
buscar uma no
va legenda nos 
próximos dias. 
Essa é a opinião 
do senador Ira-
puan Costa Jú-

CXJ nior, líder do partido no Senado, e 
5 3 do deputado Benedito Domingos, 

que está respondendo pela liderança 
Ç£2>na Câmara. 

VI 
r ^ Para o senador, a "vinda de 

Sarney só engrandeceria o nosso 
partido em nível nacional e fortale
ceria nossas bases para a disputa 
eleitoral do próximo ano em todos 
os níveis". Já Benedito Domingos 
lembra que "Sarney, pelos serviços 
prestados ao País e por sua expe
riência e liderança, daria ao PP ain
da mais condições de bem se situar 
num contexto nacional onde as qua
lidades do ex-presidente são 
vitais". 

Os dois parlamentares dizem 
que, além de estarem se manifes
tando em cunho pessoal e em nome 
das bancadas, também o fazem em 
nome das bases e dos órgãos de di-
reção partidária, "esperando que 
Sarney comece o ano-novo na nossa 
legenda". 

Mobilização — Em Belo Hori
zonte, Hélio Costa, principal lide
rança do PP em Minas Gerais e 
candidato ao governo do estado no 
próximo ano, também exortou o ex-
presidente Sarney a se filiar no Par
tido Progressista. Costa frisou que 
apesar de noticiário dando conta de 
restrições de sua parte à filiação de 
Sarney "o PP está de braços aber
tos para o ex-presidente, sem 
restrições". 

O deputado Raul Belém (PP-
MG) também está mobilizado para 
trazer o ex-presidente Sarney para 
o partido. Na próxima segunda-
feira, Belém vai até Lisboa colher a 
assinatura do ex-governador e em
baixador José Aparecido de Olivei
ra na ficha de filiação ao Partido 
Progressista. 

Líderes do partido em todo o 
País telefonaram ontem para o ex-
presidente solicitando sua vinda pa
ra o partido logo após as festas da 
passagem do ano, que ele passa em \ 

i São Luís. 


