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Sarney, agora, prefere não confirmar se vai deixar o PMDB 

Sarney inicia agora 
"namoro" com o PL 
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O senador Álvaro Pacheco 
(PFL-PI) saiu de uma conversa com 
o secretário-geral do PL, Milton 
Steinbruck, convencido que encon
trou o partido certo para receber o 
ex-presidente e atual senador José 
Sarney (PMDB-AP). No encontro, 
realizado no Rio de Janeiro, Pache
co fez sondagens para saber se com 
a vinculação fica assegurado o di
reito de Sarney de disputar a Presi
dência da República. 

Segundo parlamentares do par
tido, Steinbruck se comprometeu 
pessoalmente a defender o nome de 
Sarney como candidato. O virtual 
candidato a presidente, deputado 
Flávio Rocha (PL-RN), nesse caso 
cederia para ser o vice de Samey. 

No entanto, para o líder do 
PMDB no Senado, Mauro Benevi
des (CE), o ex-presidente José Sar
ney não sairá do PMDB. O líder 

reiterou ontem, por telefone, o ape
lo feito a ele no domingo — no ae
roporto quando retornavam dos es
tados — para que reveja a decisão 
de trocar de legenda. Benevides 
disse que fez o pedido motivado pe
lo noticiário da imprensa, já que o 
próprio senador em nenhum instan
te lhe disse que deixará o PMDB. 
Nem mesmo na conversa de ontem, 
garantiu o l íder, Sarney 
manifestou-se pronto a mudar de 
partido. 

Benevides comunicou a Sarney 
que os 27 senadores peemedebistas 
reconhecem o seu direito de dispu
tar a Presidência da República. "Se 
depender dos senadores, José Sar
ney terá amplas possibilidades de 
disputar a Presidência", afirmou. 
' 'Ninguém lhe poderá tirar o mérito 
de ter feito no seu governo signifi
cativos avanços para o reconheci
mento da cidadania". 

Briga não passa de estratégia 
São Paulo — Embora os quer-

cistas tenham desprezado publica
mente a ameaça do senador José 
Sarney de deixar o PMDB, os se
guidores do governador paulista, 
Luiz António Fleury, não acredi
tam que o ex-governador Orestes 
Quércia tenha rompido o acordo 
com o ex-presidente da República. 
Eles estão convencidos de que 
Quércia e Sarney não só continuam 
conversando, mas que mantêm a 
estratégia de um apoiar a candidatu
ra do outro para a Presidência da 
República. 

Os seguidores do governador 
revelam um fato para demonstrar 
que têm razão: dizem que Quércia 
estava com Sarney no momento em 
que ele telefonou para o Palácio 
Bandeirantes cobrando de Fleury o 
jantar que teriam. 

Segundo dizem, o senador Gil
berto Miranda (PMDB-AM) foi 
quem transmitiu a Fleury o desejo 
de Sarney de terem uma longa con
versa. O governador então autori
zou que fosse marcado um jantar, 
mas não obteve confirmação de que 
José Sarney se deslocaria até São 
Paulo para o encontro. Com isso, 
segundo dizem no Palácio Bandei
rantes, Fleury agendou outro jantar 
e só soube da presença do senador 
de última hora. 

Seus seguidores acreditam que 
tudo não passou de uma grande es
tratégia: juntos, Sarney e Quércia 
aproveitaram o episódio para o ex-
presidente arrumar uma desculpa 
para deixar o PMDB e buscar em 
outro partido uma aliança com ou
tra legenda que apoiaria a candida
tura de um dos dois. 


