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Sarney^ em silêncio, se filia ao PMDB 

Brasilia — O Senador José Sarney, 
candidato a Vice-Presidente na chapa de 
Tancredo Neves, filiou-se ao PMDB na 
segunda-feira, mas só ontem a informa
ção foi liberada pelo presidente do parti
do, Ulysses Guimarães, após uma reu
nião de duas horas com o secretário-
geral, Affonso Camargo (PR), o primeiro 
vice-presidente, Pedro Simon, e o Sena
dor Marco Maciel, da Frente Liberal. 

\ De acordo com um dos participantes, 
o PMDB resolveu indicar ontem os seus 
delegados ao Colégio Eleitoral em todos 
os nove Estados onde é majoritário nas 
assembléias legislativas. Como São Pau
lo, Espírito Santo e Pará já haviam toma
do tal providência na véspera, faltava 
apenas Acre, Amazonas, Goiás, Minas 
Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. O 
prazo para que a liderança comunicasse 
o» seis nomes à Mesa terminou ontem, 
segundo a lei em vigor. 

Balanço 
Maciel participou da reunião para 

fazer um balanço conjunto com a direção 
do PMDB do número provável de votos 
da Aliança Democrática no Colégio. 
Tanto ele quanto Ulysses admitiram que 

Arquivo 

José Sarney 
a organização da campanha do candidato 
também fez parte da agenda. 

A demorada reunião da cúpula do 
PMDB alimentou o temor de parlamen
tares oposicionistas e liberais de que o 
registro da chapa Tancredo-Samey esti
vesse tropeçando em exigências da Mesa 
do Senado, para que fosse provada a 
filiação do Vice sob risco de impugnação, 
que poderia ser de iniciativa do Governo. 
Um parlamentar amigo de Sarney telefo
nou para São Paulo, onde ele fora partici
par de um programa de TV, solicitando o 
seu retorno urgente a Brasília. 

O Senador Henrique Santillo (GO), 
contudo, está tranqüilo quanto ao proces
so de registro da chapa, que deverá 
relatar favoravelmente na próxima sema
na, pois no domingo encerra-se o prazo 
de cinco dias durante o qual um partido 
político, o candidato adversário ou o 
Ministério Público — segundo ato da 
Mesa do Senado — poderá impugnar a 
chapa. 

O boato de ontem ganhou força de
pois que o Senador Lomanto Júnior 
(PDS-BA), relator do registro da candi
datura Paulo Maluf-Flávio Marcílio, pro
meteu baixar sindicância para certificar-
se da situação partidária de ambos — 
uma providência que Santillo não to
mará. 


