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José Yunes (PMDB) disse ontem em
Ribeirão
Preto que é " candidato
independente" à candidato do partido à vicegovernador de São Paulo nas eleições de 1986.
Disposto
a
conseguir
uma dobradinha, com
qualquer um dos atuais
candidatos declarados —
Prestes Qu ércl a, Fernári do Henrique Cardoso e
Mário Covas — ele afirmou | que. de
imediato,
não comporá com nenhum dos nomes e prefere esperar pelo 'momento ideal" para se ligar ao que íor considerado o "mais simpático"
pelas bases peemedebistas.
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"É
uma proposta
para
[valorizar o cargo politico, principalmente o de
vice-governador. que tem
que representar o consenso partidário", observou. O peemeriebista
disse que pretende continuar sem nenhuma
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vinculação para evitar a
repetição da convenção
»
de 1982. quando Covas
teve que abrir mão da
candidatura assegurada
\
para permitir u n a composição entre Montoro e
Quércia..
Indagado se não considera prematura a corrida sucessória em São
Paulo na metade do governo de Montoro. José
Yunes esclareceu que o
País está entrando. .na
Nova República e "is. o
implica uma democra- José Yunes
cia mais participativa"
Também o aparecimen- respondendo aos jornato, por enquanto de três listas, disse que é precinomes para disputar a so ir com
calma para
convenção peemedeblsta galgar cargos mais imé vista por bons olhos portantes, não descarpor ele. que acredita que tando" essa possibilidade .
"isso enriquece o PMDB" daqui a seis anos. I n sistindo que é "candidato independente", o peeGOVERNADOR NAO
medeblsta disse que o
Montoro,
de
José Yunes. porém, prcprlo
considera muita preten- quem é ' eorrelegicnárlo
são apresentar a g o r a h é mais de 20 anos. ree
seu nome para concorrer cebei "com alegria
ao governo estadual e, me e.rtimulou multo pa-
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ra que eu saia
candidato".

corno

P.ecordando que durante o regime autoritário era praxe candidaturas de vices "como
se lessem os vice-reais
da dinastia". Yunes acredita que pode '.encer.
mas faz que-etão de assinalar que- não é candldaTo dç governador,
mas sim das bases. "A
politica — observou
não é uma ciência :xato mas sim uma ciência dinâmica onde tudo
pode acontecer".

AT OIO DO
INTERIOR
O deputado acha quepoderá combinar cem
qualquer um dos pretensos • candidatos do seu
partido, pois entende
que a combinação dere
ser ao nível de propostas e não de itíé-Ias isoladas. Seus assessores
garantem que ela já dispõe do apoio de mais
de um terço dos prefeitos peemedebistas
do
interior e teve r.poio em
todo o Estado por onde
colheu 128 mil votos em
82.
Com o apoio de oito
secretários
de Estado,
tendo à ' frenteJ seu
irmão gémeo João Yunes
da Saúde, t 67 prefeitos
até agora Yunes estará
hoje rm São Carlos onde
se reunirá com outros
38 chefes de Executivo
que lançarão seu nome
como candidato à vicegovernador.
Ele está
prepaiando seu novo IICTO. para lançar em
época 'oportuna": "As
minas ria má lufada".

