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em Goiás aparece 
missa de sétimo dia 

GOIÂNIA — O presidente na
cional do PDS, senador José Samey, 
cumpriu ontem, em Goiânia, mais 
uma etapa de sua "missão" de le
vantamento da situação do Partido 
nos Estados, ao avistar-sé. com a 
quase, totalidade dos membros do 
Dirétórío Regíonai de Goiás. Sarney 
foi extremamente discreto para a 
imprensa, ao falar sobre o teor das 
conversações desenvolvidas nos su
cessivos encontros realizados na 
parte da manhã, com o governador 
Ary Valadão, no Palácic das Esme
raldas, e com os parlamentares e de
mais lideranças pedessistas de Goiás, 
ha sede do Diretório Regional. 

"Não.vou cometer a inconfidên
cia de revelar as perplexidades que 
encontrei no Partido em Goiás" dis
se Samey durante a entrevista xòle-
tiva, à tarde, quando os lornaiistas 
insistiram em saber como ele via os 
dívisiohismos e brigas internas do 
PDS goiano. O senador maranhense 
confirmou apenas ter ouvido de vá
rias lideranças, "críticas às restri
ções de crédito e a propósito de ou
tras questões ligadas à realidade de 
um Estado predominantemente ru
ral, como é Goiás". 
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O presidente do PDS qualificou 
de "especulação sem base na reali
dade" a informação de que o Gover
no criaria novos Estados e Territórios, 
na Região Amazônica; para conse
guir aumentar a representação pe-
desslsta no Congresso, e disse saber 
apenas do projeto de elevação de 
Rondônla à condição de Estado. Sar
ney contou ainda que conversara 
pouco antes com o deputado federal 
Anísio de Souza (PDS-GOL e este 
lhe garantira que não apresentaria 
sua emenda de casuísmos eleitorais, 
"aceitandc o nosso apelo de encami
nhar seus pontos de-vista à comis
são do Partido que estuds o assun
to". E, quando um repórter lhe per
guntou se "o PDS repetiria o feito 
de se tomar o maior partido político 
do Ocidente", Sarney respondeu, 
bem-humorado: "Eu sou bem mais 
modesto". 

• A postura do sr. Sarney em 
Goiás foi típica de quem saía de 
uma missa de sétimo dia tal a fal
ta de esperança que os contatos 
com seus partidários produziu. 
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