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José Sarney já 
não pertence 
mais áo PDS 

O senador José Sarney en
caminhou, ontem, ao juiz de sua 
zona eleitoral, o pedido de des
ligamento do PDS com o ob
jetivo de permitir, a nível jurí
dico, que o PMDB o indique, 
como candidato a vice-presidente 
na chapa do governador de Minas 
Gerais, Tancredo Neves. No en
tanto, para formalizar o seu 
desligamento enviará hoje aa 
presidente regional do PDS do 
Maranhão, deputado Jayme San
tana, que também é da Frente 
Liberal, a comunicação de que 

[ deixou o partido do Governo. 

/ AríbêseftãSicIliieloPMDB 
| como vice-presidente da Aliança 
í Democrática, o senador José Sar

ney terá oito dias de prazo para se 
filiar ao PMDB. 

No entanto, durante conversa 
ontem com os jornalistas, o 
senador evitou afirmar que já 
tinha encaminhado o pedido de 
desligamento, embora na reunião 
da Frente Liberal tenha, segundo 
um frentista, comentado infor
malmente sobre sua saída do par
tido do Governo. Para os jor
nalistas, Sarney disse que seu 

\ desligamento do PDS poderá 
] ocorrer hoje ou amanhã. 
j Mas, antes da reunião dos 
' irentistas, o senador, sem per-
' ceber a presença de um repórter, 

deixou escapar, em conversa com 
um assessor, que o pedido já teria 

( sido encaminhado. Um pouco 
aflito, o senador pediu ao mesmo 
assessor que localizasse ime
diatamente o advogado Edison. 
Vidigal para saber das últimas 
providências. « Já está lá desde 

j as 13h30m» , disse. 
; Mais prova 
1 A candidatura de Sarney não 
i caminha por águas calmas. E 
\ para acabar com as ondas de im-
í pugnação, o senador tem, em i 
; benefício próprio, procurado se 
i abastecer de um maior número de 

pareceres jurídicos que mostrem 
a viabilidade legal da sua can
didatura a vice. 

O último jurista consultado foi 
o ex-consultor-geral da Repú
blica, ministro Clóvis Ramalhete. 

) N o seu parecer, Ramalhete con
siderou Sarney elegível, «já que 
usou seu direito político de des
ligar-se do partido político». 
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