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Crescem as pressões 
contra a fidelidade 

JOAOKMIUOFAIXVVO, All(" l v " CB 

Da Edttorla de Política 

A extinção dos partidos 
políticos antes da eleição 
do próximo presidente da 
República esta sendo rei
vindicada por vários parla
men ta res . Km marco , 
quando o Congresso .rea
brir, será examinada a 
emenda constitucional do 
deputado lleraclilo Fortes 
( PMDB/PI i suspenderão a 
fidelidade partidária por 
um ano A proposta e vista 
com simpatia pelo presi 
dente Figueiredo. 

U ministro Leitão de 
Abreu. do(iabinete Civil da 
Presidência, e o governa
dor Tancredo Neves, de Mi
nas (íerais. são favoráveis 
a tese de que no Colégio 
Eleitoral não ha o voto par 
liddario. ou seja. não e 
obrigatória a fidelidade; 
Na pratica isto significa a 
inexistência de partidos na 
eleição do presidente da 
República. 

FORMULA 

O presidente do PDS. se
nador .José Sarney i MAL 
esta planejando uma via
gem por todos os Fstados a 
partir de janeiro paia ten 
lar manter a unidade do 
PDS. que esta tracionando-
se em conseqüência da dis
puta sucessória. Os estér
eos de Sarney são para que 
o Partido se apresente uni
do na eleição de presidente, 
mas ele mesmo esta con
vencido de que isto será 
difícil. 

Preocupa se. também, o 
presidente do PDS. com a 
rebeldia demonstrada por 
alguns setores do Partido. 
que não aceitam as deci
sões ja tomadas. Kstranha 
Sarney, que alguns gover
nadores e parlamentares 
estejam fazendo campanha 
a favor das eleições d ire 
Ias. quando o Governo fe
deral e o Part ido ja 

Sarney tenta evitar o [racionamento do PDS 

decidiram-se pelas indire
tas. 

o maior receio de Sarney 
e de que o PDS. após o 
inicio de marco, fique sem 
vários parlamentares, o 
que retiraria do Partido o 
controle do Colégio Eleito
ral. Km marco o PDS com 
pletará quatro anos de 
existência, o que permitirá 
a seus parlamentares mu
darem de Partido sem per
da de mandato. 

RESSUREIÇAO 

lia no PDS. com pleno co
nhecimento de Sarney, um 
movimento para recompo
sição do antigo PSD. que 
esta sendo liderado pelo se
nador l .enoir V a r g a s 
i PDS, SC i com o apoio di
reto do senador Raimundo 

Parente t PDS/AM >. Pm 
levantamento realizado In
formalmente por ambos 
constatou que cerca de :ír><',, 
dos atuais parlamentares 
foram do antigo PSD 

Kx-udenista. Sarney tem 
ciência de que ressurgindo 
o PSD será quase inevitá
vel a volta da UDN. Este. 
alias, e o raciocínio do se
nador l.enoir Vargas, para 
quem P S D e UDN pode
riam alternar se no poder, 
garantindo, a estabilidade 
do regime O PTB antigo 
seria representado por um 
partido socialista e as es
querdas radicais ficariam 
isoladas, sem expressão. 

Outra convicção predo 
minante no Congresso e de 
o PDS esta com grupos e 
subgrupos. O Participação 
que foi uma prova da falta 

de conirolc. pernianein'.: 
apesar das ilelecc-oes e.-ffo; 
próximo ano. pouco antes 
da reabertura do Congres • 
so. Iara uma demonsiracao, 
de hostilidade ao (inverno, ! 
O esquema preve a exigen : 
cia. inicial, de um líder pa • 
ia a bancada e outro para •>! 
(Inverno, da rcsponsahili 
dade do Presidente da He 
publica. 

SUCESSÃO 
'A 

A inexistência dos parii 
dos na sucessão prcsiden 
ciai esta sendo prevista; 
lambem pelo deputado 
\\ a l h e r c u i m a r a e s 
P M D B / P R ) . -'" vicv 

presidente da Cam.ira.; 
líder do grupo unidade do 
PMDB e homem da alisolu 
Ia confiança do govcrnadWr 
Tancredo Neves. 

Para Ualber. o PDS un 
plodira no debate sucesso ; 
no. nao Havendo possil»ffi 
dade de as correntes iiialn 
fistas. andrca/./.islas e ali 
relianislas se comporem 
Nesta hipótese, o P.MDP; 
poderá eleger lacilmcnlí' <>! 
governador Tancredo \ o 
VOS. que contaria com vo | 
los em todos os partidos c 
segmentos A única diiuul '• 
dade para que isto aconte ' 
ca e. no seu entender, a in ! 
sislencia do deputado l l \ s 
ses Guimarães iSP). em 
ser o candidato do PMDB a ; 
Presidência da Republica: i 

A viloria do grupo l inda 
de (moderados do antigo. 
p l ' i na convenção do; 
PMDB esla promovendo a 
desagregação desle parti j 
do. Vários deputados oposi 
cionistas vem mantendo 
conversações para a lor . 
macãiMje uni partido de es ; 
querda definida, que conta > 
na. segundo o líder AirlonJ 
Soares i PT/SP >. com npj 
mínimo till deputados (•) 
próprio Aírton Soares ia; 
examinou, algumas vezes, 
a possibilidade de deixar pj 
PT 


