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caderno.

Britto inicia ‘namoro’
IBSEN SPARTACUS

O ex-ministro da Previdência e
candidato do PMDB ao governo
do Rio Grande do Sul, Antônio
Britto, vai m anifestar apoio a
Fernando Henrique Cardoso,
presidenciável do PSDB, assim
como já fizeram os senadores Ped ro S im on e Jo sé F o g a ç a
(PMDB-RS). Britto, porém, não
revelou quando será declarado o
namoro vira casamento. "M ais
importante que palavras são os
gestos”, despistou, em São Paulo.
“Fui o primeiro candidato a
governador do partido que decla
rou que não apoiaria, Prestes
Quèrcia, mas não é hora de aderir
a outra candidatura”. Britto está
na dianteira nas pesquisas eleito
rais em seu estado — pelo levan
tamento do Instituto Vox Populi
feito em Io de agosto, contava
com 50% das intenções de voto,
contra 21% de Olívio Dutra, do
PT.
Pesquisas — O pemedebista
gaúcho já definiu seu voto. “Um
candidato a governador não pode
dizer que não tem um nome para
votar para presidente”, disse. Mas
ele prefere não criar conflitos den
tro do partido, anunciando o
apoio ao candidato do PSDB com

tanta antecedência em relação ao
primeiro turno. “O Pedro Simon
não é candidato, é mais fácil para
ele anunciar seu voto”, comentou.
“Além disso, a eleição não está
definida”. Segundo Britto, o de
sempenho dos dois principais can
didatos — Fernando Henrique
Cardoso e Luiz Inácio Lula da
Silva — nas pesquisas eleitorais
pode mudar, com transferência de
votos e crescimento dos candida
tos com menos pontos nos levan
tamentos entre os eleitores.
Estratégia — Segundo o
candidato, seu nome conta com
boa receptividade entre os eleito
res dos três candidatos com maior
força eleitoral no Rio Grande do
Sul — FHC, Lula e Leonel Brizola — mas esse não é um fator
determinante para ele não anun
ciar oficialmente o candidato a
quem apóia.
“O mais importante e que a
decisão de apoiar um candidato
de outro partido seja feito pelos
pemedebistas do estado em con
junto. É muito difícil chegar para
um candidato a deputado no meio
da campanha e dizer que vamos
mudar de estratégia” , afirmou
Antonio Britto.

