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nto irí-

na«kmsl do TOS, 
wnador José $®meyt 
através de telegrama essviHét-
ontem ao governador 
capixaba Eurio® Revenda, 
desmentiu haver entregttf um 
pelatério sta Presidente 
João Figueiredo 
descrevendo ctfm pessimismo 
as prospectivas eleitorais 
dos pedessistas em 82, 
inclusive 'no Espírito Santo, 
onde ele teria previsto 
Í> derrota do 
partido dií 'Governo. 

Disse Sarney que 'também mão 
cmiii qualquer opinião sobre os 
noR&s que deverão dcfendkr flos^ 
sã legenda Tias eleições para go-
v^rn^dor'" e acrescentou: "ao con
trário, recolhi em minha viagem 

a melhor impressão sobre o tf aba*-
lho realizado por seu governo e o . 
perfeito entrosamento do partido, 

nega derrota 
no E. Santo 
a fraqueza do PDS em lugar nenhum) 

que deverá sair vitorioso nas clei-
*çws.° • _ ... 
' Sarrcy ressaltou que não par-

, tiu dele qualquer informação uti-
.Júeada pelos jornais para dar como 
certa a derrota do PDS no Espí
rito .Saíito. 'Estava ausente do 
Pais quando a referida notícia foi 
Vftiulada e ela é de absoluta res
ponsabilidade do seu autor." 

D$ paulista iámbêm è tranquilizado 
SÃO PAULO — 0 presidente da 

PDS paulista, deputado estadual Arman
do Pinheiro, recebeu ontem telex do 
presidente nacional do partido, no qual 
o senador José Sarney nega que Jicnha 
encaminhado ao Fresidentc da Repú
blica relatório pessimista em torno da 
situação do partido govcrnista em Sã& 
Paulo. 

Ao preslar essa mformaçSo,, Pi
nheiro adiantou também que o próprio 
presidente nacional do PDS desmente 

VGrsêcB' de que no mesnio relatório te-
' rh citado nominainifchte os pedessistas 
• <ju.e Miníriam condições de disputar 

, còm fixitq a sucessão do governador 
Paulo Maíuí. Sarney revela ter reco-', 
lhido a melhor impressão sobre o tra~: 

'bailia'realizado pelo PDS paulista, es
pecialmente o entrosárnénto. existente no 

/partido, por ocasião de sua última via-" 
'gelft a São Paulo. No Telex, o presiden,-
tb nacional do PDS reitera que ess^ 

'.agremiação "será vitoriosa nas eleiçõéf 
d@ 8* • 
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