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Esqueça o "stress", 
lembre-se do sorri Gradiente. 

Sarney refaz cálculos 
e~prevê que PDS deve 
ganhar em 16 estados 

por Eimor Magalhães 
de Belo Horizonte 

r 

O presidente nacional do 
! PDS, senador José Sarney, 
' mostrou-se ontem confian
te em ampla vitória do PDS 
nas próximas eleições. Se
gundo ele, "o partido vem 
crescendo muito desde o 
início da campanha. Creio 
que hoje, por exemplo, ga
nharíamos no mínimo em 
16 dos 23 estados brasilei
ros. E cada vez mais nos
sas possibilidades estão 
sendo ampliadas. Até em 
estados onde o PMDB se 
considerava em posição 
tranquila as expectativas 
se reverteram", afirmou 
ele, ao citar os casos de 
Pernambuco, Rio Grande 
do Sul e também do Amazo
nas, onde, assinalou, o PDS 
já disputa o pleito em igual
dade de condições. 

Sarney não se mostrou 
também preocupado com 
"uma ligeira queda" de 
preferência apontada pelas 
pesquisas que relacionam o 
candidato do PDS em Per
nambuco, Roberto Maga
lhães. Ele identificou "essa 
oscilação como natural" e 

garantiu que o PDS tem o 
apoio do sertão e do inte
rior do estado. O senador, 
apesar de considerar o 
PMDB um partido forte em 
Minas Gerais, afirmou não 
ter dúvidas quanto à vitó
ria de Eliseu Resende. 

Mais cauteloso do que 
Sarney, o ministro da Justi
ça, Ibraim Abi-Ackel, pre
feriu afirmar que a grande 
motivação do partido para 
a disputa já "é um seguro 
indício de vitória". O mi
nistro não quis declarar 
sua certeza absoluta no re
sultado favorável e com
pletou que "as pesquisas 
feitas com o máximo de 
isenção indicam claramen
te, na atualidade, que o 
PDS está em melhor posi
ção no estado". 
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Já o chefe do SNI, gene

ral Octávio Medeiros, ao 
ser indagado sobre as esti
mativas que ele, como che
fe do SNI, podia fazer sobre 
as próximas eleições, res
pondeu que o "seu palpite" 
é de que o PDS ganhará as 
eleições em pelo menos ca
torze estados. 


