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Candidatos anunciam o apoio 
de Sarney a quem é do 

Brasilia—O Presidente José Sarney, assumin
do definitivamente sua condição de pemedebista, 
apoiará politicamente os candidatos do seu partido 
nas eleições municipais deste ano. A revelação foi 
feita, em momentos diferentes, por dois candidatos 
do PMDB: o Senador Fernando Henrique Cardoso, 
de Sáo Paulo, e o Deputado Jorge Leite, do Rio de 
Janeiro. O líder do PMDB na Câmara, Pimenta da 
Veiga, confirmou. 

Em Brasília, cinco deles circularam pelos gabi
netes oficiais e três — Jorge Leite e Fernando 
Carvalho (PTB), na disputa pela prefeitura do Rio, 
e Garibaldi Alves Filho (PMDB), candidato em 
Natal — estiveram com o Presidente. 

— É compreensível que o Presidente dê apoio 
político aos candidatos do seu partido e é claro que 
ele está apoiando os candidatos do PMDB, mesmo 
a distância — disse o Senador Fernando Henrique 
Cardoso. "É perfeitamente previsível que o Presi
dente dê apoio ao seu líder, o que é o meu caso." 

— Na audiência com o Presidente, pude sentir 
que há interesse dele em uma vitória do PMDB. 
Afinal, é o partido dele — justificou Jorge Leite. 

Fazendo coro com o assessor que garantiu que 
Sarney não participará da campanha, contudo, o 
Ministro Aluízio Alves,, da Administração, após 
uma audiência com o Presidente também disse que 
a posição do Chefe do Governo será a de "magistra
do". Aluízio Alves foi ao Palácio do Planalto 

levando em sua companhia o candidato do PMDB à 
Prefeitura de Natal, Deputado estadual Garibaldi 
Alves Filho, seu sobrinho. 

O líder do PMDB na Câmara, Pimenta da 
Veiga, confirmou, contudo, o que já havia sido 
anunciado pelos candidatos do seu partido; 

— Não tenho dúvidas deque o Presidente não 
pode deixar de apoiar os candidatos do PMDB. 
Além de ser o seu partido, o PMDB é o que tem 
maior sustentação e candidatos com melhores con
dições — garantiu. 

Na peregrinação dos candidatos ontem em 
Brasília houve de tudo um pouco: Sérgio Ferraro, 
do PMDB, candidato em Belo Horizonte, fez seu 
discurso de despedida na Câmara, de onde se 
licenciou; Fernando Henrique Cardoso conversou 
com o Ministro José Hugo Castelo Branco, do 
Gabinete Civil, recebeu comenda do Tribunal Su
perior do Trabalho, almoçou com Ulysses Guima
rães e recebeu muitos deputados paulistas em seu 
gabinete; Jorge Leite, do Rio de Janeiro, foi ao 
Presidente Sarney e às lideranças do seu partido no 
Congresso, convocando todos para um grande co
mício que fará no próximo dia 15; Garibaldi Alves 
Filho, de Natal, pediu apoio administrativo a Sar
ney para quando ocupar, a Prefeitura; o Senador 
Roberto Saturnino, do PDT do Rio de Janeiro, 
circulou pelo Senado dentro do esforço concentrado 
de votação às quartas-feiras. 


