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Sarney continua dizendo que o PDS ainda e o bom 
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ARACAJU — O presidente nado- „ 
nal do PDS, senador José Sarney, dis
se que o partido do Governo continua 
sendo o maior e o mais estruturado áo 
país e que se há divergências dentro 
dele os problemas são ainda maiores 
entre os partidos de oposição/ 

O senador chegou ontem à tarde a 
Sergipe, de onde viajará hoje cedo pa
ra Salvador, com a certeza de que o 
PDS sergipano vencerá as eleições de 
1983. elegendo o governador do Estado 
e maioria no Congresso Nacional e na 
Assembleia Legislativa Estadual. 

Depois de almoçar com o governa
dor Augusto Franco e as lideranças pe-
dessistas no Estado. Sarney disse que a 
situação do PDS em Sergipe é uma das 
mais tranquilas do país e que o par
tido do Governo nesse Estado "está es
truturado, organizado e motivado para 
82, sabendo que as eleições devem ser 
ganhas através de muita luta e tra
balho." 

O presidente do PDS esteve em 
Aracaju acompanhado do secretário ge
ral do partido. Prisco Viana, que em 
entrevista à imprensa afirmou que na 
Bahia ainda não existem cândida'' 

Governo do Estado. lfcO que existem.slo 
aspirantes à candidatura e eu sou uni 
deles" — acrescentou. 

Sarney estará em São Paulo no diâ 
19 para manter contato com deputados 
estaduais e federais, membros do Di-
retório Regional e lideranças políticas. 
Ao prestar essa informação ontem na 
Assembleia Legislativa de São Paulo o 
deputado Armando Pinheiro, presidente 
regional da agremiação, explicou que 
um dos objetivos da visita de Sarney 
é receber relatório em torno do pro
cesso .de estruturação do Dartido ^m to
do o Estado, bem como das possibilida
des de seus candidatos a postos eleti-

. vos, em 82. • * _ 
Do programa de Sarney. consta en

trevista coletiva, que concederá às 
!?W»Tm'n. da«uplp dia. n» sí»de ôo r»ar-
tido, à Avenida Euzébio Matoso, 708. 

* Vom a volta de Seixas Dória à 
politica sergipana, não hã quem 
consiga vencê-lo. Isto o ST- Sar
ney omite, porque o ex-governador 
cassado e W*Í»?O em fi4 é o líder das 
oposições de Sen'-" ue na ' oposições de Sergine^.^ ^ • 


