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fazê-lo percorrer o país cumpri
mentando todos os peemedebis-
fas eleitos, seja para o Parla-

• f O mento, seja para os governos es-
BRASÍLIA — O senador Josér* taduais. As visitas teriam dois 

Sarney (PMDB-AP) descartou obietivos: consolidar a posição 
ontem qualquer possibilidade d ^ dele como uma dos principais lí-
vir a integrar o Ministério dpn deres nacionais do partido e, ao 
Fernando Henrique Cardoso. Co—\ mesmo tempo, conquistar votos 
mo candidato à presidência d o b a r a a presidência do Senado. O 
Senado para comandar as refor-^&argo e um dos poucos que ele 
mas constitucionais, Sarney s e ^ u n c a exerceu na sua carreira 
prepara para, terminadas as 
eleições, buscar a união do 
PMDB em apoio ao futuro Go
verno, que, segundo ele, será de 
Fernando Henrique. 

— Eu jamais aceitarei ser mi
nistro. Quem foi presidente ja
mais seria ministro. Tenho mui
to zelo por minha biografia. Isso 
é uma piada. Tenho a certeza de 
que Fernando Henrique não dis
se isso — disse, referindo-se às 
notícias que apontaram o seu 
nome para o Ministério das Re
lações Exteriores de um possível 
governo tucano. 

Divulgados os resultados ofi
ciais da eleição de 3 de outubro, 
uma das estratégias em estudo 
pelos aliados do ex-presidente é 

política, apesar de ter sido con
vidado duas vezes. 

— Ninguém mais do que eu 
condenou esta Constituição 

Suando foi promulgada em 88. 
>e modo que, se for para fazer 

as reformas, servir a um país 
moderno, eu aceito a missão e 
sou candidato. Fora daí, não te
nho aspiração — disse Sarney, 
acrescentando que, apesar dos 
percalços, a maior bancada ain
da devera ser a do PMDB. 

Para levar o partido a apoiar 
Fernando Henrique, o ex-presi
dente já tem uma estratégia: 
apelar para o espírito público da 
legenda, que, na épocadas dire-
tas, foi considerada fundamental 
para a estabilidade democráti
ca. v • s 


