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O coordenador da bancada do
PDS na câmara Federal» deputado Dareilio Ayres, dedaroa.
ontem, riô Rio, que x>*«j»g£iadOí
José Sfirnpyr presidente nacional
do Partido governista, "cometerá nma grande leviandade se divulgar o relatório de sua visita
aos 22 Estados brasileiros» comprovancto o desgaste da legenda
junto ao eleitorado.
Salientou ainda que a atividade do senador maranhense vem
p r o v ocando descontentamentos
em diversos setores do PDS, como é o caso dos governadores do
Amazonas e de Goiás, Estados citados como "áreas'onde o PDS
está à beira do total descrédito".
Darcilio Ayres, depois de frisar que "esse relatório, conforme
está sendo anunciado pelo sr.
José Sãrnêy, não espelha a realidade", acrescentou que "nas minhas bases políticas, por exemplo, como a Baixada Fluminense
e mais cxatamente Nova Iguaçu,
o PDS vem assumindo uma posição de crescimento e liderança''.
-— Tanto isso é verdade — observou — que naquele município,
além de renovarmos a nossa representação na Câmara e na

Assembleia Legislativa, vamos
eleger 6 prefeito e a maioria dos
vereadores à sua Câmara Municipal, Certamente que o senador
José Sarney não está muito certo
do trabalho que realizou, ao longo de sua viagem pelo Brasil»
além de revelar a falta de tato
politico* Mesmo que sua apre»
elação fosse verdadeira, jamais
poderia levar ao conhecimento
público dados que só servirão
para uso 'o e>$p]oitação politica
dos setores oposicionistas".
Bastante Irritado, o deputado
Darcilio Ayres revelou ainda aos
jornalistas que vai contestar o
presidente nacional do PDS e cobrar do presidente regional da
seção fluminense, senador Amaral Peixoto, "uma firme e enérgica tomada de posição diante
das afirmações do senador José
Sarney apontando a fragilidade,
inexistente, do nosso partido*'.
Quanto à indicação de um fome para concorrer à sucessão do
governador Chagas Freitas, pela
legenda do PDS, o sr. Darcilio
Ayres afirmou que "devemos fazer tudo com seriedade para impedir que seja escolhido um nome inexpressivo/*.

