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Rio vê o PDS com 
soo que 

O presidente do PDS, senador José Sarney, chegou ontem à noi
te ao Rio e a partir das 10 horas de hoje estará na sede partidária, 
na rua México, para fazer o diagnóstico da crise em que se debate 
o pedessismo fluminense. Receberá, à medida que forem chegando, 
deputados e vereadores, além de líderes municipais, e se sabe qus 
na maioria as queixas estarão centradas no pluralismo de comando. 

— O senador José Sarney vai sen
tir o Partido no Estado do Rio — 
afirmou o presidente do PDS flumi
nense, senador "biônico" Amaral Pei
xoto, reconhecendo a existência de 
"problemas e de pontos fracos'' a se
rem detectados durante a permanên
cia de Sarney no Rio. 

Pelo programa inicial, José Sarney 
ficará até a noite na cidade, retor
nando a Brasília, depois de receber 
os últimos correligionários (como pro
vavelmente o deputado Gélio Borja) 
no hotel onde ficará hospedado. 

A crisg no pedessismo está ss 
acentuando n a s últimas semanas, 
principalmente depois que o deputado 
Léo Simões, em nome do seu grande 
relacionamento com o Presidente Fi
gueiredo, com o ministro-eheíe da Ca
sa Civil, general Golbery do Couto e 
Silva, também apareceu como porta-
yoz do Palácio do Planalto dentro do 
PDS. Léo se juntou ao ex-secretário 
de Saúde e dono da Casa da Saúde 
Santa Lúcia, Guilherme Romano, que 
se apresentava como principal arti-
eulador do Partido iogo depois do ex
tinta a Arena. Os dois se sornam ao 
senador "biònico" Amaral Peixoto, 
tecnicamente e presidente tto Piretó-
rio do PSD do Estado do Rio. 

As bases pedessistas, diante desse 
quadro de comando multipartido, não 
sabem a quem se dirigir para enca
minhar providências e pedidos Ape
nas eventualmente Léo, Guilherme e 
Amaral se entendem, embora o sena
dor nunca faça segredo do seu desa
grado com a pluralidade de direçáo. 

Cada um manipulando seus trun
fos no Palácio do Planaito, Guilherme 
© Romano dispõem de cota elevada de 
poder para atender a pedidos urgen
tes de seus- mais dedicados correligio
nários, enquanto Léo Simões conse
guiu a vantagem da aproximação com 
f; Previdência Social, por concessão 
do ministro Jair Soares. Nesse piano, 
z posição de Amaral Feixott é bas
tante fraca, na medida em que não 
conseguiu abrir um canal de aproxi
mação diretà com o Presidente' Fi
gueiredo. Tedas as suas tentativas nes
se sentido, até agora, foram frustra
das, e seus amigos creditam os pro
blemas ao general Golbery do Couto 
e Siiva, empenhado em proteger Gui
lherme Romano e Léo Simões. 

É nesse quadro de confusão que se 
produzem atoa desleais de disputa, 
como o que foi denunciado há dias 
pelo deputado Céíio Borja: em Ma-
caé, sem qualquer aviso prévio, foi 
substituída a delegada do INPS no 

Município. A demitida havia sido in
dicado por Célio Borja e o sucessor 
foi escolhido entre amigos de Léo Si
mões. Casos como este têm sido ve
rificados no interior, na área do PDS, 

Desse modo, José Sarney ouvirá, 
nas poucas horas em que deverá pas
sar no Rio, muitas queixas e recla
mações. Todas elas, entretanto, po
derão ser reduzidas ã verificação de 
que o PDS está minado pela super
posição de comando, com a liberação 
do espirito carreirista e imediatista 
de pequenos grupos interessados na 
formação de verdadeiros "currais". 

— O Partido não é inviável. Nem 
tem divergências irreconciliáveis. Mas 
lhe falta comando e unidade de che
fia para arbitrar cada desavença •— 
comentou um dirigente pedessista flu
minense, para quem o pluralismo de 
mando está condenando o PDS a "um 
lamentável e desastroso papel nas 
eleições do próximo ano." 

Desse modo — acredita-se — José 
Sarney terá de dedicar atenção ex
clusivamente à disciplina interna do 
Partido, deixando para depois o pro
blema da sucessão. do governador 
Chagas Freitas. 

O Presidente do PDS nacional se 
excluiu do rol dos que pensam estar 
o Partido fadado ao fracasso por cau
sa da crise económica, "que, aliás, 
e mundial". 

— As eleições em 82 e até lá po
deremos conquistar a certeza de que 
as coisas melhorarem disse, repelin
do, também, a hipótese de casuL-mos 
eleitorais, "porque eleições são para 
serem ganhas ou perdidas e o PDS 
vai lutar para ganhá-las". 

José Sarney chegou ao Rio, ontem, 
à noite, e a partir das 10 hoi..s, es
tará recebendo pedessisias fluminen
ses na sede do Partido. Às 13 horas 
será homenag;r,do com almoço na 
Churrascaria Gaúcha e às j5h30m, 
dará entrevista co;eíiva. Amaral Pei
xoto, a:sim como os demais dirigen
tes do pedessi&mo f.um'nen.:e. HL :.k 
a ma.ee parte do tempo ao seu lado. 

• Guilherme Eomano anunciou â 
tarde, que iria, coino convidado, 
ao banquete oferecido, ontem, a 
José Sarney pelo PDS do Espirito 
Santo, em Vitória. Nâo foi e, ao 
que se diz, nem fora convidado. 
Comenta-se qtie sua presença foi 
desaconselhada pelo Senador, que 
prefere prestigiar outro Senador. 
No caso, Amaral Peixoto o "biô
nico", presidente de direito (não 
de fato) do PDS do Estado do Rio. 
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