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Sarney vai exigir filiação ao PDS 
Lourenço Cazarrè, 
enviado especial 

\ 

Maceió — O presidente 
nacional do PDS, senador José 
Sarney, disse ontem que vai 
exigir de seus correligionários, 
especialmente daqueles que 
ocupam funções com poder de 
decisão, que assumam de forma 
clara sua filiação partidária. Ele 
acha que todos os governistas 
devem «vestir a camisa do 
PDS», dividindo os ónus e as 
vitórias inerentes ao trabalho 
politico. 

José Sarney lembrou o 
pedido do presidente Figuei
redo no sentido de que todos 
apoiem o partido para seu 
maior fortalecimento. A partir 
de agora, quando se aproximam 
as eleições diretas de 1982, dis
se ele, as decisões técnicas 
devem assumir um forte cunho 
politico. 

Nas sete horas em que es
teve em Maceió para verificar a 
estruturação do partido, o 
senador ouviu os principais 
representantes das duas cor
rentes partidárias, a do ex-
governador Divaldo Suruagy e 
a do deputado estadual José 
Tavares, que elegeu recente
mente o presidente da Assem

bleia Legislativa. As audiências 
de José Sarney foram conce
didas na sede do PDS no Ver
gel, um bairro popular onde 
concentram as pessoas que 
chegam do interior do Estado. 

José Sarney chegou a esta 
cidade às 12 horas, sendo re
cebido pelo governador Gui
lherme Palmeira no aeroporto 
de Palmares. A seguir houve 
um almoço no Luxor Hotel. Â 
direita de Sarney, sentou-se o 
deputado José Tavares, e a es
querda o governador Guilherme 
Palmeira, ligado a Suruagy. 
Depois, às 15 horas, o presiden
te nacional do PDS dirigiu-se 
para a sede do partido, onde 
concedeu audiências, isoladas, a 
deputados estaduais e outros 
lideres políticos. 

O PDS alagoano conta 
atualmente com cerca de 6.300 
filiados, apenas 14 comissões 
provisórias foram nomeadas até 
o momento nos 94 municípios 
do Estado. O presidente re
gional do partido, José Ta
vares, afirma no entanto, que 
até julho deverão estar cons
tituídos diretórios em 60 
municípios. 
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