
Maciel deverá substituir 
Sar_ney_jia direção do PDS 

Villas-Bôas Corrêa 
Se o ex-Governado:r Marcos Maciel 

comandar a vitória do PDS de Per
nambuco nas eleições, desmentindo as 
previsões de um resultado francamen
te favorável à Oposição, será provavel
mente o. próximo presidente do PDS, 
substituindo o Senador José Samey, 
para ser um dos articuladores da su
cessão presidencial de 85. 

A previsão de uma fonte do Gover
no, reflete especulações ouvidas no 
Palácio do Planalto, alimentadas por 
esperanças pela confirmação de uma 
liderança que está sendo submetida a 
um severo teste eleitoral Na renova
ção dos comandos políticos no ano 
que vem, o Governo preocupa-se prio
ritariamente com a presidência do 
PDS e a presidência da Câmara. 

Articulador 

Para as outras posições, não há 
previsão de dificuldades, segundo 
mesma fonte. O Senador José Samey, 
terminado o seu mandato como presi
dente do PDS, será possivelmente elei
to presidente do Senado e, portanto, 
do Colégio Eleitoral que elegerá o su
cessor do Presidente João Figueiredo. 
O Governo, não tem por que se preo
cupar. A liderança do PDS no Senado 
— uma Casa tranquila, onde o Gover
no terá maioria folgada — poderá vol
tar ao Senador Jarbas Passarinho, se 
for reeleito na difícil luta eleitoral no 
Pará. De qualquer modo, as urnas de 
15 de novembro, conduârão ao Sena
do várias opções para a escolha final 
do Presidente João Figueiredo. 

Na Câmara as coisas se complicam. 
O Palácio do Planalto não identifica 
um candidato natural à liderança e 
terá que esperar pelo resultado das 
eleições. Mas a presidência da Câma
ra, antes das eleições de 15 de novem
bro, já tem um candidato lançado, 
apoiado por cabo eleitoral que é pre
tendente declarado à Presidência da 
República. O Deputado Flávio Marcí-
lio tem a sua reeleição a deputado pelo 
PDS do Ceará praticamente garanti
da. E é candidato a uma volta à presi
dência da Câmara apoiado pelo ex-
Governador Paulo Maluf e.pela banca
da malufista. 

A eleição para a presidência da 
Câmara será, em certa medida, uma 
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espécie de prévia da sucessão presi
dencial. Se Paulo Maluf conseguir ele
ger o presidente da Câmara contra um 
candodato oficial do Planalto, o seu 
caminho para a Presidência estará 
consideravelmente alargado. Derrota
do, o Planalto terá assegurado o con
trole da sucessão presidencial. 

Para esta e outras manobras, o Go
verno necessita confiar o PDS a um 
dirigente da sua absoluta confiança e 
de comprovada competência. Marcos 
Maciel preenche os dois requisitos. E 
um político de tempo integral e que 
cresceu na cotação do Governo. Mas, 
antes de mais nada, terá que passar na 
prova final da eleição de 15 de novem
bro em Pernambuco. Levando o PDS à 
vitória, com a derrota do candidato do 
PMDB, Senador Marcos Freire, Mar
cos Maciel estará pronto para assumir 
tarefas no plano nacional. E pelo me
nos uma opção já está reservada para 
o esguio e eficiente ex-Governador de 
Pernambuco: a chefia do PDS para a 
articulação no Partido da sucessão 
presidencial a ser comandada pelo 
Presidente João Figueiredo. 


