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mrneu reúne seus 
seguidores para 
explicar posição 

São Luís — Antes de retornar ontem, O 
à tarde a Brasília, o senador José Sarney fl t 
resolveu convocar os deputados estaduais 
do PDS, vereadores da Câmara Municipal p j 
de São Luís, alguns deputados federais e p ü 
prefeitos do interior, para uma reunião em 
sua casa, na praia do Calhau, para lhes 
colocar a par dos últimos acontecimentos 
políticos nacionais e de sua posição dentro 
deles. A reunião foi totalmente fechada à 
Imprensa, e dela a única pessoa que par
ticipou sem mandato eletivo foi o ex-
governador I var S aldanha. 

No final, Sarney não quis fazer cometí-
tários, mas o deputado federal João Alber
to disse que o senador expôs aos seus coirí-
panheiros de partido o quadro político 
nacional e comunicou-lhes a sua posição em 
participar da Frente Liberal do PDS, tendo 
sido muito aplaudido. -

Prévias 

O ministro Mário Andreazza disse on
tem que, em tese, continua favorável as 
prévias, mas que diante da apresentação de 
três propostas diferentes sobre como 
realizar a consulta, preferiu apoiar a for
mação de uma comissão dentro do partido 
para examinar melhor a matéria, relegando 
para uma próxima reunião do diretório a 
apreciação do problema 

Diante da insistência de um repórter, 
que observou o fato das prévias correrem 
sério risco de não serem realizadas caso a 
decisão fosse protelada para uma outra 
reunião do diretório nacional do PDS, em 
virtude da escassez de tempo, Andreazza 
disse que este e um problema do partido. 

— Nós aceitamos as prévias ou qual
quer outra decisão que o partido tomar. Es-
te é um problema do partido e cabe à suá 
direção resolver — afirmou o ministro. 

Andreazza disse estar convicto de que o 
processo sucessório já está definido; 
"Teremos a convenção do PDS e depois o 
Colégio Eleitoral". O ministro assegurou 
que não há mais tempo para especulações 
como um quinto nome ou a criação de um 
novo partido e que ele não acredita na 
Frente Liberal do PDS. \ 
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