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GAZETA MERCANTIL

Dáaina^

caderno

Simon e Jobim “sugerem”
suspensão das prévias
António B ritto a gover
nador e de José Fogaça
(reeleição) e deputado es
O líder do governo no tadual Cezar Schirm er a
Senado, Pedro Simon, o senador. A ,vaga de vicedeputado federal Nelson o- governador caberá ao PS
bim, ambos do PMDB f ú- DB, que ainda não escolheu
cho, sugeriram no fim-di e- seu rep resentante na coli
mana, em Porto Alegi a gação form al que reúne
suspensão da prévia ma a- tam bém o P artido Liberal
da para o próximo dom ;o (PL), e inform alm ente o
e a escolha do candida à PTB, que te rá nom inata
Presidência da República própria às eleições propor
pela convenção nacional do cionais. 0 MR-8 foi impedi
partido. A sugestão se do de e n tra r no ginásio da
sucede à proposta do presi Brigada Militar, onde reali
dente do PMDB gaúcho, An zou-se o ato, e seus. mili
dré F o rster. de o diretório tantes, com faixas e c ar
nacional pedir a renúncia de tazes de apoio ao ex-goverO restes Quércia à indi- nador Q uérciaLtiveram de
caçao. por estar denunciado instalar-se n trcan teiro da
pela Procuradoria Geral da rua defronte. Na sexta-feira,
República. Os dois p arla em Pelotas, naa zona sul,
mentares entendem que seu O restes Quércia, fez a sua ;
partido corre o risco de ter prim eira incursão eleitoral!:
um candidato respondendo no estado. Foi recebido pelo Á
por estelionato já durante a prefeito locai, Irajá Andara
campanha eleitoral.
Rodrigues, por um deputado^
Os , peemedebistas ho estadual e por três outros
mologaram sábado, em con prefeitos de. pequenos màvenção, as candidaturas de.« nidpios vizinhos.
por Érico Valduga
de Porto Alegre
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