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Espinhosa missão 

do Senador Sarney 
A anunciada disposição do presidente do 

PDS, senador José Sarney, de percorrer 
Estados onde o partido do governo foi 
derrotado é o primeiro sinal de que o Planalto 
começou a trabalhar no sentido de rearticular 
suas bases na tentativa de reaver aquilo de que 
foi p o líticamen te despojado. O senador S arney, 
personagem de longa tradição na vida par
tidária, terá diante de si a espinhosa missão de 
reunificar vencidos e dentre eles encaminhar 
aqueles que receberão o espólio de uma 
organização partidária vencidas nas urnas. 

Não é, evidentemente, uma tarefa fácil, nem 
possível de ser cumprida em curto espaço de 
tempo. Ao contrário, o presidente do PDS 
deverá descrever um longo roteiro politico de 
conversas e entendimentos para poder 
reunificar as bases de um partido que foi 
destroçado nas regiões mais desenvolvidas do 
País. Â exceção do Rio Grande do Sul, onde 
venceu Jair Soares, e do Rio de Janeiro, onde 
Moreira Franco mostrou ser um candidato de 
amplos méritos eleitorais, a missão Sarney vai 
encontrar em São Paulo, por exemplo, um par
tido sem lideranças definidas e entrecortado por 
ácidas criticas a candidatos vencidos e a ven
cedores. 

A excepcional votação alcançada por Paulo 
Maluf valeu-lhe animosidades dentro da seção 
paulista do PDS e no Paraná ainda não despon
tou a liderança capaz de suceder a Nei Braga, 
derrotado pelo vendaval oposicionista que 
varreu o centro-sul do Pais. Mesmo em Santa 
Catarina, onde o PDS conseguiu a vitória, o 
partido do governo viu-se em enormes 
dificuldades, pois Espiridião Amin conseguiu a 
vitória por escassos doze mil votos, num 
universo de mais de dois milhões de votantes. O 
candidato a senador alcançou a vitória 
pela ínfima margem de 622 votos. Depois, 
numa recontagem, essa diferença ampliou-se 
parapouco mais de mil votos. 

Enfim, a performance do PDS no centro-sul 
- inclusive no Rio Grande do S ul foi sofrível. No 
Espirito Santo, o partido perdeu 
fragorosamente e sepultou a liderança de 
Eurico Resende, sem ter conseguido sustentar 

. Êlcio Álvares como herdeiro da máquina ofici
al. Ê neste cenário de desalento que o senador 
José Sarney vai atuar tentando recosturar 
alianças e refazer o partido do governo de uma 
atuação eleitoral que esteve próxima do 
desastre, desmentindo todas as previsões 
oficiais. Afinal de contas, ao invés de 14, o PDS 
fez doze governadores de estado e perdeu um 
bom número de prefeituras para o PMDB. 
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