
/Sarney jreúne lideres 
para pedir união dos 
candidatos de centro 

RR ASTT TA — f k IÍHPTPR dn onvemn p. dn PPT BRASÍLIA — Os lideres do governo e do PFL no. Sena
do, Saldanha Derzi e Marcondes Gadelha, e o líder pefelista 
na Câmara dos Deputados, José Lourenço, encontraram q , 
presidente José Sarney, ontem, preocupado com as dificulda^ 
des de união das forças políticas de centro em torno de um só** -
candidato. Sarney, segundo Gadelha, considerou lenta a 
forma pela qual os partidos de centro tratam a sucessão j 
presidencial. j 

Gadelha revelou que o presidente orientou a ele, a Derzi e j 
a Lourenço para iniciarem contatos mais constantes com os r \ 
partidos que disputam os mesmos espaços do PFL com o&é \ 
objetivo de tentarem o encontro de um nome de consenso®® \ 
Sarney deseja repetir, em linhas gerais, conforme afirmou o^J f 
líder pefelista no Senado, um movimento parecido com %% \ 
Aliança Democrática, que consagrou, em 1985, na última^ ) 
eleição indireta vivida pelo país, a chapa que o apontou comô^ \ 
vice de Tancredo Neves. - ' 8 5 

Aureliano — Gadelha e Lourenço admitiram, depois ç \ 
do encontro com o presidente José Sarney, que se o ex-minis^ l 
tro Aureliano Chaves, virtual candidato do PFL, não for o dèSá I 
melhores condições para enfrentar as esquerdas, poderão sairff? ( 
para o apoio a um nome de outro partido. Os dois líderes dqqj 
PFL estão ouvindo as bases regionais e procurando saber CP^> >; 
que elas pensam da candidatura de Aureliano. Já íoram .) 
informados, por exemplo, de que no Estado do Rio há um . 
forte movimento contra a candidatura do ex-ministro das 
Minas e Energia, que se move entre as bancadas federal e / 
estadual do partido. ^ 

O deputado Alexandre Cardoso confirmou a existência do 
movimento e disse que já enviou um relatório a Gadelha e a 
Lourenço mostrando que os pefelistas fluminenses terão difi
culdades para passar a candidatura de Aureliano pelas bases. / 
"Eu não tenho condições, por exemplo, de levar o ex-minis- \ 
tro a Duque de Caxias, município onde tenho minha maior / 
base eleitoral. Os companheiros do Rio pensam da mesma 
maneira", disse Alexandre. 

Nomes — O senador Marcondes Gadelha não escondeu 
que, na conversa com Sarney, examinou, juntamente com o 
senador Saldanha Derzi e o deputado José Lourenço, outros 
nomes que podem representar na eleição deste ano as forças 
de centro, além do de'Aureliano. Entre esses nomes mere
ceram destaque o ministro íris Resende, o ex-presidente Jânio 
Quadros e o senador Jarbas Passarinho. 

Lourenço inclui no rol de nomes que poderiam unir as 
forças de centro, além de Aureliano, Jânio, Passarinho e íris, 
os de Ulysses Guimarães, Orestes Quércia, Paulo Maluf, 
Ronaldo Caiado e Afif Domingos. Ao contrário do que 
pretende Sarney, o líder do PFL na Câmara acha difícil sair, 
desde já, com um candidato de consenso para enfrentar os 
candidatos Leonel Brizola (PDT) e Luís Ignácio Lula da v 
Silva (PT). Para Lourenço, a negociação de um único nome } 
pelas forças de centro só poderá ser iniciada em julho ou ) 
agosto, depois que a própria campanha se encarregue de, 
mostrar quem tem mais condições eleitorais para ser o candiy ; 

dato dos sonhos do Palácio do Planalto. 
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