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Sarney percorre 
país para ver a 

situação eleitoral 
O presidente do PDS, senador José 

Sarney, começará pelo Acre, Goiás e 
Mato Grosso do Sul, a cumprir missão 
que lhe foi confiada pelo presidente João 
Figueiredo de percorrer todo o pais, 
procedendo a um levantamento da si
tuação eleitoral do partido, dos pro
blemas que enfrenta e as soluções que 
poderão ser encaminhadas. 

Ele já vem fazendo, porém, os pri
meiros conta tos neste sentido, tendo 
realizado reuniões com dirigentes do par
tido do Amazonas, de Minas e do Ceará. 

Ainda ontem pela manhã, Sarney 
recebeu o governador de Minas, Fran-
celino Pereira que lhe informou haverem 
sido removidas todas as dificuldades que 
até então impediam a organização do 

í maior número de diretórios mineiros. O 
' PDS somente constituirá comissões 

provisórias em 160 municípios, em face 
das divergências entre remanescentes do 
ex-PDS e ex-UDN. Na próxima semana, 
estarão organizadas comissões provi
sórias em 400 municípios e èm'60 dias em 
todas as 720 cidades de Minas. 

Com a designação da comissão 
provisória regional da PDS do Pará,"o 
comando nacional espera que se precipite 
a solução definitiva da crise que dividia a 

; agremiação ali em duas facções; a do 
senador Jarbas Passarinho e do gover
nador Alacid Nunes. A pacificação 
poderá ocorrer na eleição do diretório 

I regional, a se realizar dentro de 90 dias. 
Na última quinta-feira, Sarney 

\ reuniu em seu gabinete o governador do 
Amazonas, José Lindoso, e os senadores 
Raimundo Parente e Eunice Michilles, 
para indentificar os problemas imediatos 

j do Estado que será visitado posterior
mente. Todo o esforço da cúpula pedes-
sista se concentra em não desagradar a 

I senadora Eunice Michiles, que luta para 
manter o comando do diretório municipal 

I de Manaus. 
| No Acre, o presidente do PDS tentará 
; trazer de volta ao partido o ex-gover-
i nador Geraldo Mesquita, bem como 

pacificar suas diversas alas. Ali o pre-
i sidente da seção regional, senador Jorge 

Kalume, bem como o ex-governador 
Wanderley Dantas, pretendem disputar 
o governo. Outro nome considerado forte 
eleitoralmente é o do deputado Nosser 
Almeida, havendo um nome em ascen
são, o do deputado Amílcar Queiroz. 

•Sarney deverá enfrentar em Mato 
Grosso uma zona de turbulência, em face 
da possível candidatura do embaixador 
Roberto Campos ao Senado, o que de
sagrada Vicente Vuolo (PDS-MT), que 
se sente assim desde já excluído do páreo 
de vez que Campos contaria com o 
patrocínio do Palácio do Planalto e 
ameaça deixar o partido. Pára o governo 
do Estado, fala-se na "candidatura do 
senador Benedito Canellas, que teria o 
bafejo de Pedro Pedrossian que ainda 
desfrutaria de muito prestigio no norte. 
Outro nome em ascensão é do deputado i 
Júlio Campos, recém-escolhido para in-j 
tegrar a executiva nacional do PDS. J 
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