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Política 

Sarney^uer PMDB e PFL 
Brasília — O PrcsidenTé JoséSárney reconhece que a atual 

conjuntura política favorece mais a pulverização do que a 
aglutinação dos partidos e. por isto, recomenda um esforço para 
se repetir, ntas eleições municipais de novembro próximo, a 
Aliança Den-wtcráíica. através de coligações do PMDB com o 
PFL. j 

A informação é de Wellington'Moreira Franco (PMDB-
RJ), que disst: ter feito uma exposição ao Presidente, em 
audiência no Palácio do Planalto, sobre as dificuldades de se 
concretizar, nas eleições municipais fluminenses, uma coligação 
entre seu partido e o PFL. O PMDB(, segundo Moreira Franco, 
é "um partido .muito forte no Rio, com necessidade de uma 
candidatura para fortalecer sua organização". 

— Não acho possível viabilizar uma coligação no Rio, pelo 
menos até as conviençóes partidárias.. Num momento posterior, 
o processo vai imiw comportamentos e coligações. Aí, sim, 
será possível se repetir a Aliança Democrática — disse Moreira 
Franco, acrescentando que o Presidente, "como político, sabe 
que a esquina tem um peso muito maior do que qualquer 
formulação teórica". 

Moreira afirmou não ter "a menor dúvida" de que. se o 
PMDB safr unido da convenção e disposto a "resgatar a 
credibilidade perdida", sairá vitorioso nas eleições de novem
bro. A dispuita entre os dois candidatos pemedebistas com mais 
chances de vencer a convenção — Arthur da Távola e Jorge 
Leite, segundo ele — "é salutar e permite uma nitidez da 
proposta pasrtidária". 

— Não temos um casudilho ou um cacique que impõe 
candidatos — disse Moreira Franco, atribuindo ao atual "am
biente democrático e aberto, à convivência de várias correntes" 
do PMDB a explicação para o fato de conviver hoje com os 
chaguistas liderados pelo Deputado Jorge Leite, seus adversa- • 
rios na campanha para o Governo do Estado em 1982. 

Pedetista troca de 
partido e de sonho 

Porto Alegre — O ex-Deputado federal e ex-candidato a 
prefeito pelo PDT, Aluísio Paraguassu, formalizou seu ingresso 
no PMDB assinando ficha no seu novo partido e já participou 
de u m comício do Deputado Francisco Carrion Júnior (PMDB), 
um d tos dois candidatos das prévias deste domingo que definirão 
o car.HÍidato pemedebista à Prefeitura da Capital. Paraguassu 
poderá ser o vice na chapa de Carrion se ele vencer a prévia. 

A mudança causou grande impacto político no Estado, 
principalmente entre os pedetistas e o candidato do PDT à 
Prefeitura, Alceu Cofiares, que fizeram um apelo a Paraguassu 
para que permanecesse no partido, mas ele não aceitou. O O 
ex-deputado tinha sido o primeiro a se lançar candidato a 
prefeito" pelo PDT. 

São exatos 9 mil 192 eleitores que vão escolher o candidato 
do PMDÍB à Prefeitura na prévia de domingo, e que correspon
dem aos. filiados do partido até o dia 30 de abril junto à Justiça 
Eleitoral. 
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