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provam dinamismo do seu partido 
"O PDS já definiu o processo suces

sório na maioria dos Estados. Eventuais 
divergências entre seus integrantes são 
absolutamente naturais, Elas mostram o 
dinamismo do partido, que deve for
talecer-se com a unidade, no encerramen
to do processo", afirmou ontem o pre
sidente do PDS, senador José Sarney, 
quando indagado sobre as crises de sua 
agremiação em Minas, Bahia, Espirito 
Santo, Ceará e Rio Grande do Norte. 

O deputado Vingt Rosado (PDS-RN) 
desmentiu, por sua vez, informação 
atribuída ao governdor do Rio Grande 
do Norte, Lavoisier Maia, segundo o 
qual o ministro-chefe do Gabinete Civil, 
Leitão de Abreu, concorda com o lan
çamento da candidatura do prefeito de 
Natal, José Agripino Maia, á sua suces
são: "O que o ministro disse foi que ele 
procurasse a unidade do partido". Ro
sado, os senadores Dinarte Marte e Mar
tins Filho reagem à candidatura de Maia 
à sucessão de Lavoisier Maia, indicado 
para o posto por seu pai,Tarcísio Maia. 

RADICALIZAÇÃO 
No Ceará,prevede a radicalização das 

divergências entre o grupo do gover
nador Virgílio Távora, empenhado na 
candidatura Aécio de Borba à sua suces
são , e seu adversário, o deputado Adauto 
Bezerra. Os deputados tavoristas estão 
reclamando do governador a demissão 

dos bezerristas, empregados na adminis
tração estadual,para dificultar o êxito da 
candidatura adversária na convenção de 
30 de maio. 

O PDS ainda não definiu a sucessão 
nos Estados de Minas, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, 
Espírito Santo e Goiás. 

Já o fez no Rio Grande do Sul, com o 
ministro da Previdência Social, Jair 
Soares, no Paraná com o engenheiro Saul 
Raiz, no Rio com o engenheiro Emílio 
Ibrahim, em São Paulo, com o enge
nheiro Reynaldo de Barros, na Bahia 
com Clériston Andrade, no Amazonas 
com Josué Filho, no Pará com Oziel Car
neiro, em Pernambuco com Roberto 
Magalhães, em Alagoas com Divaldo 
Suruagy, na Paraíba com Wilson Braga. 

Com a realização de prévias eleitorais, 
o PDS gaúcho conseguiu, pelo menos 
aparentemente, unir as três correntes 
que tentavam a indicação do candidato 
ao governo estadual. O exemplo dos 
gaúchos não foi seguido por outros Es
tados que ainda não chegaram a um 
acordo para o lançamento ae apenas um 
nome à convenção. A principal alegação 
para não seguir o exemplo è o alto custo 
para a realização de uma prévia, tentai' 
do cada concorrente demonstrar a su^ 
força politica. 
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