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votar em Fernano Henrique

Apesar de ser amigo pessoal
de Guilherme Palmeira, o senador Dtvaldo Suruagv deverá permanecer fiel ao PMDB e apoiar o
candidato do partido à Presidência da República. -A opinião é do
presidente regional do PMDB em
Alagoas, ex-deputado Djalma Falcão. Como um dos dirigentes do
maior partido do Brasil, Falcão
admite no entanto, que a presença
de Palmeira na chapa tucana deverá subtrair os votos do candidato do PMDB ao Palácio do Planalto, em Alagoas.

aliança entre os dois partidos,
Mesmo assim, ele acredita que
formalização do acordo não está
muito longe de acontecer. Grande
parte do PFL já manifestou interesse em apoiar a candidatura Suruagy, seguindo a orientação política do senador Guilherme Palmeira. O único foco de resistência
é o presidente regional do partido
e líder do governo na Assembleia
Legislativa, deputado José Bernardes
& 6pmentando sobre a situação
doPStoB à nível nacional, Falcão
acredita que poderá ocorrer supresas, easo o ex-governador
Orestes Quércia seja escolhido
candidato nas prévias. "Se Q partido escolher Quércia estará encoeleitoral', adverte. iJaoe-se que o
nome ao ex-governador de São

berto Farias

Djalma diz que. Suruagy votará nó candidato do PMDB
Paulo sofre sérias restrições, não
sq no PMDB alagoano, como em
vários Diretõrios brasileiros. A
possibilidade de haver uma implqsão peemedebista não é, portantu, Ião remota assim.
Já o ex-presidente José Sarney não tem tantos openentes dentro do PMDB. Ao reconhecer os
erros cometidos durante a sua
gestão como presidente da República, Sarney deu um exemplo de

humildade e de maturidade política. Apesar disso, e de ser nordestino, o nome do senador não deverá receber apoio dos peemedebis
tas alagoanos. Ao que tudo indica
o PMDB de Alagoas deverá apoiar
Roberto Requiãu. Reyuião desfruta da simpatia dos correligionários por ter sido um dos memores
governadores do Pajsmá, cuja gestão foi aprovada por 90% da população, segundo Djalma Falcão.

