
S^rm^prevê que PDS 
elegerá 17 

BRASÍLIA — Ao mesmo tempo 
em que o governador de Minas Ge
rais, Francelino Pereira, assegu
rava a vitória do ex-ministro Eli
seu Resende em seu Estado, o pre
sidente nacional do PDS, José Sar-
nei, previa que o seu partido de
verá eleger pelo menos 17 governa
dores e está em condições de alcan
çar a maioria absoluta na Câmara 
Federal. Sarnei fez a previsão pou
co depois de receber a visita de 
Francelino, que traçou um quadro 
excepcionalmente otimista sobre 
as possibilidades do PDS em 
Minas. 

Para Sarnei, a situação do parti
do governistâ melhorou sensivel
mente mesmo nos Estados em que 
as oposições eram consideradas 
antecipadamente como vencedo
ras das eleições. Ele citou Pernam
buco, Rio de Janeiro e Rio Grande 
do Sul. Não fez referência a Minas, 
como se considerasse que, ali, a su
premacia do PDS não corre perigo. 

"A situação do partido está me
lhorando sempre", disse o senador.. 
"Estamos mostrando um bom de
sempenho de campanha e uma mo
bilização política bem maior que a 
dos partidos de oposição. E se a 
campanha prosseguir, como vai, 
poderemos chegar a fazer a maio
ria absoluta da Câmara, coisa que 
até algum tempo atrás eu julgava 
impossível". 

Sarnei atribui esse crescimento 
do PDS à melhor estrutura do par: 
tido e a um "envelhecimento" das 
principais bandeiras oposicionis
tas. Acha que as oposições falam 
em temas como a democratização, 

mas esta avança tão rapidamente 
no País que as colocações dos ad
versários do governo ficam esva
ziadas. 

Já o governador Francelino Pe
reira preferiu recordar o fato de 
que em vários Estados, mas princi
palmente em Minas Gerais, as opo
sições estão em campanha política 
há pelo menos dois anos. Nessas 
condições, os eleitores que podiam 
arrebanhar já apareceram nas 
pesquisas. Daqui em diante, segun
do ele, só um partido tem condições 
de continuar aumentando os seus 
percentuais de preferência do elei
torado: o PDS. 

"Vamos fazer em Minas a maio
ria0 dos-prefeitos e deputados esta
duais. Vamos eleger também a 
maior bancada federal. Há em Mi
nas um clima de crescente otimis-
mo e de certeza na vitória de Eli
seu Resende", disse o governador. 

Tanto Francelino como Sarnei 
evitaram falar sobre o encontro na
cional de candidatos do PDS, mar
cado para o próximo dia 15, em Be-, 
lo Horizonte. O governador tentou 
situar o encontro como "uma ini
ciativa do partido a nível nacio
nal", para afastar a impressão de 
que o acontecimento está sendo or
ganizado para dar maior força à 
candidatura de Eliseu Resende em 
Minas. Sarnei também qualificou o 
encontro como "evento de propor
ções mais amplas". O assunto aca
bou sendo evitado, embora se te
nha como certo que ocupou boa 
parte do encontro de ambos, ontem 
à tarde. 


