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Sarney busca a união do PDS nos Estados 
I O presidente nacional do PDS, 
senador José Sarney, prossegue 
amanhã seu programa de visitas 
aos Estados buscando a união de 
ĵ eu partido com vistas as eleições 
diretas para os governos estaduais 
§m 1982.0 senador, que já visitou 
V7 Estados, vai agora a Alagoas, 
Ceará e Rio Grande do Norte. Já na 
próxima semana, no dia 30, ele vai 
ào Paraná. O Amazonas — ainda 
sem data prevista — será o último 
Estado a ser visitado. 

No Ceará,o presidente nacional 
do PDS vai tentar reconciliar as 
duas mais fortes correntes gover-
nistas do Estado, a do governador 
Virgílio Távora e a do ex-gover
nador Adauto Bezerra. No campo 
eleitoral, a situação do PDS é tran
quila , sua superioridade sobre o 
PMDB é muito clara: ele tem 
dezesseis deputados federais, con
tra três do PMDB e apenas um do 
PP, 

No Rio Grande do Norte os 
problemas a serem contornados 
são pequenos, na opinião do 
deputado Djalma Marinho, que 
não acompanhará Sarney nesta 
viagem. O básico é a escolha de um 
nome que agrade a todas as ten
dências e uma aproximação com o 
grupo do deputado federal Vingt 
Rosado, que está afastado do 
governo depois de duas preterições, 
— nas escolhas indiretas — para o 
governo estadual. 

TECLA DA UNIÃO 
O deputado Djalma Marinho 

(PDS-RN) acha que na sua visita 
ao Rio Grande do Norte, neste 
sábado, o presidente nacional do 
PDS, senador José Sarney deve in
sistir na "tecla da união, do desar
mamentos dos espíritos, do es
quecimento dos agravos". Agindo 
assim,o presidente do partido con
seguirá levar o partido a vitória na 
disputa pelo governo do Estado — 
êm eleições diretas — em 1982, as-, 
segura o deputado que concorreu 
recentemente à Presidência da 
Câmara. 

Para Djalma Marinho, o partido 
gpvernista potiguar tem no seu 
quadro os políticos com mais votos 
e por isso — apesar da crise eco
nómica — vencerá com facilidade 
os candidatos oposicionistas. Ele 
apha inclusive mais fápil uma 
aproximação entre o PMDB e o 
PDS, do que uma coligação entre o 
PMDB e o PP, do ex-governador 
Aluízio Alves. 

O parlamentar não acredita que 
Aluízio Alves detenha a maioria 
dos votos do Estado, mesmo se 
comparado, isoladamente, aos 
nomes mais expressivos do PDS. 
Agora, portanto, a grande tarefa 
de Sarney será unir todas as forças 
governistas para garantir uma 
vitória tranquila. Djalma Marinho 
acredita que o presidente de seu 
partido deveria procurar uma 
maior aproximação com a família 

Sarney vai buscar a união em Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte 

Rosado, que nos últimos anos tem 
se afastado ,do governo. Esta 
aproximação está mais fácil, agora, 
depois da indicação de Carlos 
Augusto Rosado, sobrinho de Vin
gt Rosado, para a presidência da 
Assembleia Legislativa. 

Segundo o deputado, o PDS 
tem no Rio Grande do Norte um 
número considerável de candidatos 
potenciais em condições de vencer 
as eleições diretas para o governo 
estadual em 1982- O vice-gover-
nador Geraldo Melo, os deputados 
federais João Faustino e Carlos Al
berto; o presidente da Federação 
da Indústria, Fernando Bezerra; o 
prefeito de Natal, José Agripino 
Maia, filho do ex-governador Tar
císio Maia e o reitor da Univer
sidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Diógenes Cunha Lima. 
Qualquer um deles — embora 
Marinho reconheça que alguns tem 
maiores condições — será eleito 
caso o PDS se una em torno do 
nome escolhido. 

ACOMODAR ALAS 
O PDS cearense está prati

camente dividido em torno dos 
seus três nomes mais expressivos; 
o governador Virgílio Távora; o 
ministro César Cais, das Minas e 
Energia; e o ex-governador Adauto 
Bezerra. As divisões não são ir
reconciliáveis, embora deputados 
ligados a Adauto Bezerra criti
quem a atuação de Virgílio Távora. 
Basicamente, o senador José Sar
ney, deve tentar, no dia 28, aco
modar as alas de Távora e de 
Bezerra. 

• O deputado Paulo Lustosa, que 
recentemente concorreu, como can -
didato avulso à 1a Secretaria, con
tra decisão de seu partido, reclama 
muito do atual governador. Nestes 
seus dois anos de mandato não 
teve sequer um de seus pedidos 
feitos ao governador atendidos. "O 
governador tem limitado meu 
trabalho. não atende nada do que 

peço". Considerando*e o mais 
prejudicado dos deputados federais 
(Lustosa é sempre arrolado entre 
os dissidentes governistas) , ele 
acredita parte do boicote que 
recebe a "assessores mal infor
mados". 

Mesmo assim, ele acha que a 
vitória do PDS em 1982 será tran
quila. A chapa que ele sugere 
deveria ser constituída por Adauto 
Bezerra para o governo do Estado, 
Virgílio Távora para o Senado, o 
filho de César Cais, o engenheiro 
César Cais Neto para a prefeitura 
de Fortaleza e outro nome indicado 
por Cais para ser o vice-gover
nador . 

Paulo Lustosa, ligado a Adauto 
Bezerra, acha que o candidato 
natural do partido é Bezerra já que 
Virgílio Távora não pode concorrer 
a reeleição. O ex-governador, 
segundo ele, dispõe da maioria dos 
votos do interior, que correspon
dem a 65 por cento da votação total 
do Estado. Para ele a única dificul
dade em torno da união é a pos
tura "autoritária" do atual gover
nador . 

Ele não acredita que a oposição 
possa aspirar o governo já que seu 
nome mais forte, o senador Mauro 
Benevides, não supera nenhum dos 
três mais fortes do PDS. A própria 
atuação do senador, "uma hos
tilidade complacente", na opinião 
de Lustosa não lhe carreia votos. 

A divisão das forças governis
tas no Ceará, atualmente, é a 
seguinte; Virgílio Távora conta 
com o apoio de 9 deputados fe
derais , 22 estaduais e a maioria dos 
prefeitos e vereadores; Adauto 
Bezerra conta com 4 deputados 
federais, 12 estaduais e controla 
cerca de 50 Câmaras de verea
dores; ministro César Cais, com 
três deputados federais e três es
taduais . 

São também consideradas as 
tendências do deputado Flávio 
Marcílio, ex-presidente da Câmara, 
e do deputado Furtado Leite, atual 
primeiro secretário. . 
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