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O senador José Sarney 
(PMDB-AP) voltou a Bra? 
sília ontem à noite, depoi 

de José Sarney no PMDB, 
pedindo que ele reconside
rasse a decisão de sair. An
tes, o ex-governador Ores-
es Quércia, também insis-

de passar o final de semana^tiu muito com o ex-presi-
no Maranhão e Macapá*E£dente para ficar, "o que 
analisando com suas base£3sensibilizou muito o sena-
partidárias a possibiUdadf**dor, que resolveu refletir 
de deixar o PMDB. Ele j^jmelhor sobre a questão", 
tinha negociado sua ida pa»r?comentou um de seus as-
ra o PP, mas encontrou akcSsessores. A preocupação de 
gumas dificuldades com, o S a r n e y é ficar sem uma si-
presidente do partido, AKlgla partidária forte, no ca-
varo Dias, enquanto tamWso de resolver candidatar-
bém sondou o PTB. DfejLjfse à Presidência da Repú-
acordo com alguns assess$%|blica. 
res, aumentaram as chans^ SIMON 
ces do ex-presidente da Re^JJ O líder do governo no Se-
pública não trocar de sigla, n a d o , P e d r o Simon 
ainda mais que o prazo pa
ra a mudança está se esgo
tando. 

A resistência maior à saí
da de Sarney do PMDB es
tá no Amapá, onde levou 
para o partido dez deputa
dos estaduais, que ficariam 
sem espaço político e ape
laram pela sua permanên
cia. Além disso, o senador 
conversou longamente por 
telefone no sábado com o 
governador de São Paulo, 
Luiz António Fleury Filho, 
que esclareceu o mal-en-
tendido sobre o cancela
mento de um jantar para 
ele ocorrido na semana 
passada. 

I Fleury disse que é muito 
importante a permanência 

(PMDB-RS), disse ontem, 
que o ex-ministro da Previ
dência, António Britto, não 
pode afastar a perspectiva 
de ser candidato do PMDB 
à presidência da Repúbli
ca. 

Simon disse que António 
Britto está na segunda co
locação nas pesquisas e po
de chegar ao segundo turno 
junto com o candidato do 
PT, Luiz Inácio Lula da Sil
va. O senador observou 
ainda que o ex-presidente 
José Sarney deve esquecer 
sua possível candidatura à 
presidência e continuar no 
PMDB, "até para evitar fu
turas rejeições de outros 
partidos", informou | 
Agência Brasil. j 


