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amey garante que o 
PDS não será dissidente 

0 presidente do PDS, ^enadoJr===José 
Saxney ,̂ afirmou ontem que r^have rT* 
dissidências no partido quando o pre
sidente Figueiredo indicar o nome que 
escolher para ser o candidado do partido 
à sucessão. "Nenhuma facção do partido 
contestará a decisão do presidente 
Figueiredo. O resultado a que ele chegar 
será acatado por todos", disse. 

Quando os repórteres lembraram que 
o deputado Paulo Maluf teria declarado 
que disputaria na convenção do PDS, 
ainda que contra o. candidato indicado 
pelo presidente, Sarney contestou: "Não 
p ouvi dizer isso, e sim o contrário; que 

. seguirá a decisão do presidente, disse o 
senador. 

Sarney disse que ainda não é ura 
critério estabelecido a participação de 
todos os governadores no diretório 
nacional ou de todos os ministros de 
Estado. Ele confirmou que a tendência 
que se manifesta no partido é pela recon
dução de todos os atuais integrantes do 
diretório nacional, que são 71, restando 
ainda 50 novas vagas a serem preen
chidas . 

O presidente do PDS disse que, 
oficialmente, desconhece o acordo entre o 
PDT e o PDS no Rio de Janeiro, pois não 
foi informado pelo presidente do dire -

- tório local, Moreira Franco. Embora não 
tenha querido 'pronunciar-se sobre o 

acordo, ele disse que em tese, o enten
dimento entre partidos é democrático e 
não pode ser excluído. 

Calin Eid, coordenador da campanha 
do deputado Paulo Maluf à Presidência 
da República, e ex -chefe da Casa Civil do 
governo paulista, disse ontem que "os 
malufistas, mais que ninguém, defendem 
a participação democrática na convenção 
que elegerá o novo diretório do PDS 
paulista". 

A declaração de Calin Eid foi feita 
após notícias publicadas pelos jornais, 
segundo as quais ele havia substituído o 
nome do senador Amaral Furlan pelo do 
éx-governador José Maria Marin para a 
presidência da executiva do partido em 
São Paulo. 

"È preciso que se deixe claro que 
primeiro se deve eleger o diretório e que 
este, por sua vez, elegerá a executiva, 
preenchendo os cargos que vão desde a 
presidência, a vice, as secretarias, a 
tesouraria, aos vogais. Minha afirmação 
talvez maHnterpretada pelos jornalistas 
foi a de que, no momento, existe um con 
senso em torno do nome do ex -gover 
nador José Maria Marin. Não fiz ex 
clusão de nomes. Por principio, defen 
demos a ampla participação de todos e a 
luta por posições, sempre salutares para 
o fortalecimento da democracia dentro 
do partido _ concluiu. 


