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d erro ta na p r é v ia
BRASÍLIA — A pesar das pesqui
sas dem onstrarem que o ex^presidente
José Sarney tem hoje mais votos do
que o ex-govem ador Qrestes Ouércia.
a maioria dos peemedebistas acredita
que o resultado das prévias de dom in
go que vem seja a vitória de Ouércia.
"N unca tive grandes sim patias pelo
ex-governador paulista, mas tenho de
respeitar sua identificação com o p ar
tido. coisa que não ocorre com o sena
dor José Sarney”, afirm a o deputado
Tarcísio Delgado (M G ), líder d a ban
cada na Câm ara. Para Delgado, inde
pendentemente das pesquisas. Quércia ganha as prévias com aproxim a
dam ente 65% dos votos dos delega
dos.
De acordo com o líder peemedebista. até hoje o País e os políticos do
PM DB culpam Sarney por duas situa
ções adversas e fundam entais para a
atual crise: foi o Presidente que entre
gou a Nação a seu sucessor com uma
inflação de 90% e pode ser considera
do o responsável pela eleição para a
Presidência da República de F ernan
do Collor de Mello. Segundo Tarcísio
Delgado, a vitória de Sarney significa
ria um racha de grandes proporções
no partido. “ Eu mesmo com andaria,
em Minas Gerais, uma dissidência
contra ele”, garante.
G A ÚCHO S
Poucos são os parlam entares ou de
legados que se im portam com as pes
quisas. "Elas não devem ser vistas co
mo fator de avaliação do candidato
do PMDB. já que ainda não temos
candidato", lembra o u tra liderança
do PM DB, o deputado Luiz H enrique
(SC), presidente nacional do partido.
Pelas previsões de Henrique, a partir
das prévias e do horário gratuito no
rádio e na televisão o nom e escolhido
pelos peemedebistas terá condições de
brigar pelas primeiras posições. Nas
contas do presidente, a indicação de
Qrestes Ouércia tam bém é tida como
certa.
Até mesmo os gaúchos parecem
dispostos a recuar, após a consulta às
bases. D errotados na tentativa de in
viabilizar a consulta, o presidente do
partido no Rio G rande do Sul, A ndré
Forster, o deputado A ntónio Britto e
o senador Pedro Simon já adm item
que o ex-govem ador paulista conse
guiu quebrar resistências co n tra ele
no PM DB estadual. Essas posições
deverão se to m a r públicas logo após
as prévias. O último trunfo dos gaú
chos é a denúncia apresentada pelo
subprocurador, paulista.-Paulo Sollberger, que, conform e Tarcísio D elga
do e Luiz H enrique, não deve d ar em
nada.

