
h HRASELÍA ^* ^Ternos de ttespel* 
Ia»<a mecanismo dè Meraiüttíà pàt# 
tidária. O PDS exercita a democra
cia interna a fim de dispor dt auto
ridade para sustentar a proposta de
mocrática como regime político" -* 
afirma o presidenta do PDS, sena-
cior José Sarney, negando que & 
cúpula do partido üiicial vá inter
vir nas seções regionais, a fim de as
segurar a participação de correntes 
minoritárias ameaçadas d« esmago* 
mento pelos atuais governadores. 

Falando genericamente, ele dis
se ainda que "as nossas diretrizes se
rão as apontadas pelo Presidente João 
Figueiredo, que é o grande coman
dante, o responsável pelo processo 
de abertura política que vem condu
zindo, numa época de imensas difi
culdades, decorrentes de problemas 
econômicos externos, surgidas» ba
sicamente, com ã crise do ctimbüs* 
tível". 

Observadores políticos, porém, 
prevêm que cada vez mais se inten
sificarão as pressões junto & dire

ção pártidfiriá e áo Pòdèr Executiva! , 
Hí^^eMid^d&^yfí^..;^ 
governadores alijem do processo po-* 
ütico-eleitoral lideranças estaduai* 
que nào se subordinem a seu m* 
mando. 

São citados os «asas da Bahia, 
onde o governador Antônio Carlos 
Magalhães pretende impor a candi* 
datura do presidente do BANKB, de« 
íiston Andrade, ã sua sucessão, con* 
tra a vontade da bancada federal «v 
em especial, do senador Lomant© 
Júnior e dos deputados Prisco Viana, 
ssecretário-geral do partido, Stoesseí 
Dourado, Ltur Lomanto t José Amo-
rim. Do Ceará onde a hostilidade dft 
grupo do governador Virgílio ¥&vo* 
ra a candidatura Adauto Bezerra, 
poderá cindir o PDS-e levá-lo à der«« 
rota. Do Rio Graf.de do Norte, ondi 
a candidatura do prefeito dè Natal, 
José Agripino Mala, filho do ex-go
vernador Tarcísio Maia e primo do 
atual, Lavoisier Maias é vetada pelos 
senadores. Dinar^e Mariz e Mârtinsi 
Filho © pelo deputado Vüigt Eosadè 
e Wenderley Marfe 
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