
/ Sarnèy se 
g candidata 
g com união 

SÓNIA CARNEIRO 

BRASÍLIA - O ex-presidente 
José Sarney (PMDB-AP) afirmou 
ontem que a sua disposição de se 
apresentar como candidato a can
didato à Presidência da República 
na convenção do PMDB, domingo, 

Q Q está condicionada à unidade do 
O ^ partido. "Se o PMDB se unir e re-
2 ^ jeitar a coligação com o PSDB, na 
•p» primeira etapa da convenção na-
ZD cíónal, no minuto seguinte coloca-
~~2 rei o meu nome como candidato à 
U~) indicação do partido à presidên-
<NJ cia", disse o senador. 

-Sarney considerou um erro po
lítico a afirmação de Euclides 
Scàlco, coordenador da campanha 
de Fernando Henrique Cardoso, 
de que o presidente não precisa do 
PMDB, às vésperas da decisão do 
partido sobre a sucessão presiden-

„ ciai. "Ele só vai conseguir reforçar 
a"tese da candidatura própria", jus
tificou o ex-presidente. "Com es
sas declarações, a batalha jurídica 
e-a falta de unidade do partido fica 
ínuito difícil imaginar que será 
possível apresentar uma candida
tura na convenção." 
I Hoje, os presidentes da Câmara 
idos Deputados, Michel Temer 
(SP), e do PMDB, Paes de Andrade 
(CE), encontram-se para discutir 
lermos de acordo que permita a 
realização de uma só convenção 
nacional do PMDB. A iniciativa do 
encontro foi de Temer, em telefo
nema a Paes, ontem, após almoço 
com o líder do PMDB no Senado, 
Jáder Barbalho (PA), e o ministro 
da Justiça, Renan Calheiros. 
ii A negociação transcorrerá em 
clima de muita tensão. É que tanto 
Paes de Andrade quanto Michel Te
mer chegarão para o encontro am
parados em manobras prévias para 
garantir suas posições. 

«Os governistas do PMDB já tem 
número suficiente de assinaturas 
pãfa a renúncia coletiva do diretó-
rij&, nacional do partido, antes da 
convenção nacional, e ameaçam 
dissolver a executiva e destituir 
Paes. Mas este trunfo só será usado 
s«*ão houver acordo. "Já temos o 
número suficiente de cartas-renún-
cíá*para dissolver o diretório nacio-
ngj,e a executiva", informou ontem 

"'' * o^ministro dos Transportes, Eliseu 
Padilha, um dos comandantes da 
estratégia governista. São necessá
rias 77 cartas-renúncia para dissol
ver automaticamente o diretório, 
formado por 152 integrantes, e em 
consequência a sua executiva. 

O deputado Paes de Andrade 
também vai para a convenção mu
nido de duas medidas judiciais, 
para manter intocável a atual exe
cutiva do PMDB, e impedir a rea
lização da convenção dos gover
nistas, convocada para o mesmo 
horário da sua, no auditório Nereu 
Ramos, da Câmara dos Deputa-
dps. Paes convocou a convenção 
dos que defendem uma candidatu
ra própria para o ginásio de espor-

i tes Nilson Nelson. 


