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Q^ /~>J ó amantiã, riu convenção 
Vi|L do PMDB, é que será possí-

O k w / . vel saber quem ganhou o se-
^j^mindo round da briga Palácio do 
^Planalto versus José Sarney. 
y j Ao perceber a tentativa do go-
f^perno de esvaziar a convenção 

nacional^do partido, na qual o 
'^presidente Paes de Andrade pre-
fm^n,de discutir temas que afetam 
*&airetamente Fernando Henrique 
h*"£jardoso — como reeleição, por 
yèpcemplo — José Sarney saiu a 
acampo para mobilizar seus com

panheiros de partido e assegurar 
quórum (e qualificado) na reu
nião partidária. 

Ontem à tarde, Sarney tentava 
riegociar com os governistas do 
PMDB uma pauta comum e me- ! 
nos polémica para a reunião de f 

amanhã. As informações que dis
ponha o Palácio do Planalto, on
tem à tarde, eram as de que os no- \ 
ve governadores peemedebistas • 
não iriam à convenção. 
I — O PMDB dividido não ê bom 

para o governo — disse José Sar
ney. Um interlocutor completa a I 
frase: "A inten- X*"* 
ção do governo 
&n% aprofundar o 
racha partidário i 
só faz o outro la
do radicalizar 
ainda mais. * 

O fato é o se
guinte: Fernan
do Henrique e 
Sarney estão nu
ma tremenda * 
queda-de-braço. 
Que não come
çou hoje nem on- / 
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Olho lá 
José Sarney sabe o que diz 

quando defende a instalação da 
CPI dos Bancos. 

Além de centenas de cartas de 
apoio à CPI, vindas de várias par
tes do País, ele dispõe de pesquisa 
indicando que nove entre dez bra
sileiros querem a investigação do 
sistema financeiro. 

Sarney acha até que pode ter 
perdido a parada no painel eletrô-
nico, mas ganhou no povão. 

É o que importa para quem 
quer ser candidato ao Planalto 


