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O presidente nacional do 
PDS, Senador José Samey 
(MA), vai entregar ao Presi
dente João Figueiredo, na 
reunião do Conselho de De
senvolvimento Politico do 
Governo, no próximo dia 27, 
o relatório da missão que 
empreendeu pelo país para 
levantar as possibilidades 
eleitorais do Partido nas su
cessões estaduais de 1982, 
pelo voto direto. 

O Senador percorreu cerca 
de 50 mil km, viajou mais de 
60 horas de avião, visitou os 
22 Estados da Federação e 
constatou que a situação do 
PDS não é muito animado
ra: verificou que há divisões 
em quase toda a parte, o que 
representa uma ameaça à 
estabilidade do Partido, e 
que em pelo menos 10 Esta
dos o quadro eleitoral é fran
camente desfavorável à sua 
legenda. 

SEM LIDERANÇAS 

De todos os males que le
vantou, durante a missão 
que lhe foi confiada pelo Ge
neral Figueiredo, a falta de 
lideranças populares desta-
ca-se como a maior debilida
de do PDS para as eleições 
diretas do próximo ano. Na 
maioria dos Estados que 
percorreu, no Norte, Nordes
te, Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul, o Senador esbarrou com 
o problema, cuja origem é 
atribuída ao prolongado je
jum eleitoral imposto à na
ção nos últimos 16 anos. 

Agora que os tempos mu
daram, o Partido que suce
deu à Arena ainda se ressen
te do período em que a esco
lha de governadores era feita 
pela via indireta, por indica
ção do Palácio do Planalto. 
O Senador encontrou mui
tos candidatos em suas via
gens, poucos, porém, mos
traram possuir credenciais 
para alcançar a vitória nas 
urnas. 

Os casos mais graves ob
servados pelo dirigente na
cional do PDS foram no 
Piauí, Paraíba, Espírito San
to, Sào Paulo, Santa Catari
na. Rio Grande do Sul, Rio 
Grande do Norte, Amazo
nas, Goiás e Rio de Janeiro, 
Estados onde a tendência 
majoritária do eleitorado 
mostra-se inclinada para a 
Oposição. 

No Rio Grande do Norte, 
Amazonas, Goiás e Rio de 
Janeiro, o Senador pôde 
constatar pessoalmente a in
viabilidade do PDS na dis-

entrega 
puta pelo Governo estadual. 
Em Goiás, por exemplo, en
controu as próprias lideran
ças partidárias vacilantes, 
diante de uma eleição que se 
afigura praticamente defini
da para o Sr íris Resende, 
candidato do PMDB. Lá, o 
Senador foi informado de 
que trabalhadores e empre
sários unlram-se contra o 
PDS. Os empresários pro
meteram doar um ônibus 
equipado com ar condicio
nado para a campanha do 
candidato do PMDB. Alguns 
colocaram até seus aviões 
particulares à disposição do 
Sr íris Resende. 

ALIANÇA ELEITORAL 

No Rio Grande do Norte, a 
unidade do PDS é precária e 
uma de suas correntes já se 
movimenta para aliar-se ao 
Partido Popular, em torno 
da candidatura do ex-
Governador Aluísio Alves, o 
maior líder popular hoje no 
Estado. O Sr Dix-huit Rosa
do, que lidera uma das três 
correntes do PDS, ameaça 
rebelar-se contra a preteri
ção de seu nome, pela tercei
ra vez consecutiva, e prome
te apoiar o Sr Aluísio Alves 
em troca do apoio do PP á 
candidatura de seu irmão, o 
Deputado federal Vingt Ro
sado (PDS), ao Senado. 

Tal acordo já é do conheci
mento público no Rio Gran
de do Norte e foi anunciado, 
pela primeira vez, há dois 
meses, pelo Sr Aluísio Alves, 
num comício no Município 
de Mossoró, principal reduto 
dos Rosados. 

No Rio de Janeiro, a situa
ção do PDS agravou-se de
pois da morte do ex-Prefeito 
carioca Marcos Tamoyo e da 
desistência do Ministro do 
Interior, Mário Andreazza, 
de concorrer à sucessão do 
Governador Chagas Freitas 
(PP). Outra esperança do 
Partido, a ex-Deputada es
tadual Sandra Cavalcanti, 
preferiu insistir na criação 
de um novo Partido, primei
ro o PDC e agora o PDR, do 
que se bater pelo PDS con
tra as acentuadas tendên
cias oposicionistas do eleito
rado fluminense. 

No Amazonas, o desequilí
brio causado peia falta de 
lideranças populares no 
PDS é visível nas ruas de 
Manaus, onde só se fala no 
nome do ex-Govemador Gil
berto Mestrinho, candidato 
pelo PTB, talvez o político 
de maior liderança regional 
hoje em todo o país. Seu 
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nome já alcançou o extraor
dinário índice de 98% da pre
ferência do eleitorado de um 
bairro operário, numa pes
quisa feita pelo PMDB. Sua 
posição é tão cómoda que 
costuma dizer que não terá 
concorrentes na luta pela su
cessão do Governador José 
Lindoso, apenas sparrings, 
lutadores que enfrentam os 
boxeadores em treinos de 
ringue. 

PDS garante vitória em sete Estados 

CARISMA 

No Piauí, o gigantismo do 
PDS não parece suficiente 
para conter o carisma eleito
ral do Senador Alberto Silva 
(PP), principalmente depois 
da morte do maior líder polí
tico do Estado, Ministro Pe-
trônio Portella, uma perda 
que acarretou também num 
corte brusco no fluxo da aju
da económica que o Estado 
obtinha do Governo federal. 

Na Paraíba, o único líder 
popular do PDS, Deputado 
federal Wilson Braga, está 
entre dois fogos na luta que 
o Governador Tarcísio Buri-
ty trava contra a facção dis
sidente conhecida como 
"Grupo da Várzea", ligada a 
usineiros e plantadores de 
cana. O Partido e o Governo 
estadual estão desassistidos 
pelo Governo federal e o Sr 
Wilson Braga não parece ter 
fôlego para bater nas urnas o 
Sr João Agriplno, provável 
candidato do PP. 

No Espírito Santo, o insu
cesso fica por conta da admi
nistração estadual e da bri
ga do Governador Eurico 
Rezende com o ex-Gover-
nador Élcio Alvarez, com 
vantagem para o candidato 
do PMDB Deputado Gerson 
Camata que se elegeu em 
1978 pela antiga Arena. 

Também em Santa Catari
na a falta de chances é atri
buída ao Governador Jorge 
Bornhausen e as brigas en
tre os secretários de Estado 
e os Deputados, todos candi
datos à reeleição. Ali, quem 
parece levar vantagem é o 
Senador Jaíson Barreto, 
candidato do PMDB. 

Em Sáo Paulo, o ex-
Presidente Jânio Quadros 
desestabiliza o Governo e a 
Oposição, e, no Rio Grande 
do Sul, o Ministro do Plane
jamento, Delfim Neto, é tido 
como o maior adversário do 
PDS e foi apontado, pelos 
pedessistas, como o respon
sável pelo que vier a ocorrer. 

O PDS não deverá ter dificuldade para 
vencer a eleição de governador em sete Esta
dos. Nos outros cinco, porém, a disputa pro
mete ser muito equilibrada, com resultados 
imprevisíveis, de acordo com b balanço das 
informações recolhidas pelo Senador José 
Sarney, ao longo de sua missão. 

Dos Estados em que a disputa parece 
definida para o PDS, apenas um, a Bahia, 
dispõe de peso político na Federação. Os 
outros sào: Acre, Maranhão, Ceará, Alagoas, 
Sergipe e Mato Grosso. O Partido porém 
devera enfrentar uma campanha difícil nos 
Estados do Pará, Pernambuco, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais e Paraná. 

Disputas 

Minas Gerais, Pernambuco e Paraná des
tacam se, entre os Estados em que a disputa 
promete ser equilibrada, pela importância 
estratégica para o regime. O próprio General 
Golbery do Couto e Silva, Ministro-Chefe do 
Gabinete Civil da Presidência da República, 
sublinhou tal importância ao reconhecer ao 
Governador Francelino Pereira, alguns dias 
após a passagem da missão Samey por Belo 
Horizonte, todo o empenho possível para ga
rantir a vitória do PDS em Minas Gerais. 

O problema é que lá o Partido tem 13 
candidatos mas nenhum líder em condições 
de catalisar o eleitorado, francamente favorá
vel à Oposição. Além disso, o PD8 mineiro 
comporta o espirito das velhas legendas da 
UDN e PSD, que permanecem vivas no selo 
do Partido e mascaram suas divisões inter
nas, apesar do governador negar tal evi
dência. 

De todos os nomes relacionados na lista de 
candidatáveis à sucessão mineira os que 
apresentam melhores condições eleitorais são 
os do Senador indireto Murilo Badaro, pelo 
grupo do antigo PSD; do Prefeito de Belo 
Horizonte, Deputado Maurício Campos, pelo 
grupo da antiga UDN; e do ex-Governador 
Ozonam Coelho, um pessedista que dispõe da 
confiança dos udenistas. 

A dúvida é o Senador Tancredo Neves, 
presidente nacional do PP, considerado pelos 
pedessistas como um candidato fortíssimo. O 
problema é que o Senador Tancredo Neves 
não costuma abrir o jogo antes da hora e 
atua em perfeita sincronia com o espírito 
político cultivado em Minas, rico em artima
nhas. 

Em Pernambuco, a eleição promete ser 
dramática para os dois lados. O Governador 
Marco Maciel está jogando tudo para conser
var o Partido no Governo, em 1982, e tem 
contado com substancial ajuda do Governo 
federal. Além disso, conseguiu criar um espa
ço de entendimento com o PDT, em torno da 
eleição da nova Mesa da Assembleia Legisla
tiva, abrindo com isto a possibilidade de uma 
futura coligação na área da Oposição. O 
PMDB, que é disparado o maior Partido de 
oposição, responde sempre com maior unida
de em torno da candidatura do Senador Mar
cos Freire, atual líder do Partido no Senado. 

No Paraná os dois lados também estão 
jogando tudo na sucessão estadual. O Gover
nador Ney Braga tenta fazer das eleições de 
1982 o trampolim para suas aspirações presi
denciais em 1984 e para isto não tem poupado 
nem os próprios deputados federais, descon
tentes com a movimentação dos secretários 
estaduais candidatos à Câmara dos Deputa
dos. A Oposição acumula forças no PMDB 
para não dispersar o seu potencial eleitoral 
mas a unidade parece precária, com o grupo 
do Senador José Richa de um lado e do ex-
Deputado Alencar Furtado do outro. 

No Pará e em Mato Grosso do Sul a 
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interrogação que se faz é para saber até que 
ponto o Partido conseguirá se refazer do 
impacto da perda de suas lideranças partidá
rias. No primeiro caso, com a salda do Gover
nador Alacid Nunes e seu grupo; no segundo, 
com a debandada rios Senadores Saldanha 
Derzi e José Frageili e dos Deputados federais 
Leite Schimidt e Rubem Figueiró, todos des
contentes com a nomeação do Senador Pedro 
Pedrossian para o Governo de Mato Grosso 
do Sul. 

No Pará, a sorte do PDS vai depender da 
capacidade do Senador Jarbas Passarinho 
Se ele for candidato a Governador, como se 
espera, e contar com o apoio do Govemo 
federal, a disputa tende £ ser equilibrada. 
Caso contrario, o grupo do Governador Ala
cid Nunes, hoje no PTB poderá facilitar o 
trabalho da Oposição, cortribuindo para a 
vitória do Deputado Jader Barbalho, prová
vel candidato do PMDB. 

Fragilidade 
A fragilidade da estrutura partidária das 

oposições é um dos principais fatores do êxito 
que o Senador José Sarney espera do PDS 
nos Estados da Bahia, Mato Grosso, Sergipe, 
Alagoas, Ceará, Maranhão e Acre. Outro fator 
importante é a prcpria máquina do Governo 
em que o Partido se apoia nestes Estados 
para compensar a falta de lideranças popula
res e fechar os espaços políticos à Oposição. 

Na Bahia, por exemplo, a Oposição tem 
demonstrado um crescimento eleitoral pe
queno, da ordem de cinco por cento, nas três 
últimas eleições para o Senado. O Governa
dor António Carlos Magalhães acha que não 
terá motivos para temer uma mudança radi
cal nas curvas estatísticas em 1982. Afinal, as 
oposições não entrarão nem em um terço dos. 
336 municípios baianos, por falta de quadros 
e de diretórios organizados. 

Em Mato Grosso e no Ceará o quadro é 
semelhante, pois além da fragilidade das opo
sições pesa sobre os seus principais líderes a 
suspeita de conchavos eleitorais com o Go
verno. Em Mato Grosso, o principal líder da 
Oposição é o Padre Pombo, que perdeu a 
cadeira no Senado em 1978 para o Senador 
Vicente Vuolo na soma de votos de legenda 

No Ceará, as suspeitas surgiram depois 
que os partidários da corrente do atual Go
vernador Virgílio Távora desviaram os votos 
para o Senado, elegendo o então obscuro 
Deputado estadual Mauro Benevides Sena
dor pelo antigo MDB. 

No Acre, Maranhão, Alagoas e Sergipe o 
PDS só não deverá ganhar as eleições se 
rachar por causa das divergências internas. 

Missão visou à reforma eleitoral 
Além do objetívo politico — conter as 

dissidências que então ameaçavam a precária 
maioria do Governo no Congresso, a missão 
Sarney teve o objetivo estratégico de levantar 
a correlação de forças nos Estados, que for
mará o quadro de fundo da reforma eleitoral. 

Os dois objetivos completavam-se com o 
estímulo que a passagem da missão pelos 
Estados representava para o PDS, desenca
deando as disputas internas pela indicação 
dos candidatos a governador e mobilizando o 
Partido para a campanha eleitoral, cuja meta 
principal ultrapassa 1982 e consiste na con
quista da maioria do colégio eleitoral que 
elegerá o sucessor do General Figueiredo à 
Presidência da República, em 1984. 

Casuísmos 

Esta preocupação refletiu-se nas reivindi
cações apresentadas ao Senador José Samey, 
quase todas relacionadas a situações do Par
tido nas diversas regiões do país. Assim, o 
Senador ouviu centenas de pedidos no Nor
deste para estender as sublegendas às elei
ções de governadores e para dificultar as 
coligações partidárias, a fim de afastar o 
fantasma da eleição de caráter plebiscitário, 
que atormentou a antiga Arena em 1974 e 
1978, no sistema bipartidário. 

Houve até quem reivindicasse a vincula
ção total de votos, como um recurso adicional 
contra o fermento oposicionista que ameaça o 
Govemo nos grandes centros urbanos com o 
crescimento do bolo eleitoral da Oposição. 
Todas estas reivindicações não escondem a 
preocupação casuística de acomodar diver
gências inconciliáveis no PDS e de tentar 
neutralizar parte da enxurrada de votos con
tra o Govemo, que os pedessistas temem que 
venha a ocorrer, em 1982, patrocinados pelo 
descontentamento generalizado com a políti
ca económica oficial. 

O difícil, porém, parece que vai ser conci
liar as expectativas pedessistas até conflitan
tes em tomo da reforma eleitoral. O Governa
dor Marco Maciel, por exemplo, náo esconde 
o seu desejo pela manutenção das sublegen
das, uma arma de eficácia já testada contra a 
Oposição nas últimas eleições para o Senado, 
em 1978. Agora, ela pode ajudar novamente 
contra a candidatura, ao Govemo estadual, 
do Senador Marcos Freire, dona de forte 
apelo popular. 

O problema ê que se a sublegenda é boa 
para o Partido em Pernambuco, pode repre
sentar um desastre maior ainda para o PD8 
em São Paulo e fortalecer eleitoralmente as 
oposições em Minas Gerais e no Paraná. Em 
Sáo Paulo, a sublegenda poderia eventual
mente acomodar o ex-Governador Laudo Na-
tel, inimigo político do Governador Paulo 
Maluf, mas abriria a possibilidade do PMDB 
lançar seus dois candidatos ao Governo pau

lista, Senadores Franco Montoro e Orestes 
Quércia, ambos de muita penetração elei
toral. 

Em Minas, a sublegenda também resolve
ria o problema da Oposição, facilitando o 
ajustamento dos interesses dos pessedistas 
do grupo do Senador Tancredo Neves e os dos 
udenistas do grupo do Deputado Magalhães 
Pinto, ambos hoje aliados políticos no Parti
do Popular. Tanto que o Governador France
lino Pereira e o Vice-Presidente da República, 
Aureliano Chaves, ex-Govemador de Minas 
Gerais, já se manifestaram contra a adoçâo 
da sublegenda. Este último chegou a mandar 
um recado para os defensores da medida, 
dizendo que eleição não se ganhava com 
mágica, mas com votos. 

A vinculação de votos também se enqua
dra entre as providências reclamadas pelos 
que acreditam na possibilidade de amarrar a 
campanha eleitoral de baixo para cima, a 
partir da discussão dos problemas dos muni
cípios, que interessam mais de perto ao elei
tor. Praticamente todos os Governadores do 
Nordeste fizeram este pedido ao Senador. Em 
Minas, quem reclamou a medida, foi o ex-
Govemador Ozonam Coelho. Nada, porém, 
lhes garante que, na prática a campanha nâo 
possa tomar o sentido contrário, com ampla 
vantagem para a Oposição. 

A proibição das coligações partidárias in
teressa principalmente ao Governador Lucí-
dio Portella para impedir que a candidatura 
do Senador Alberto Silva, pelo PP, acabe 
ganhando o apoio dos outros Partidos de 
Oposição. A medida, porém, contraria os inte
resses do Governador Marco Maciel, que h> 
clul entre suas providências para ganhar as 
eleições em Pernambuco a possibilidade de 
coligar o PDS com o PDT, que está sendo 
organizado no Estado pelo Deputado Sérgio 
Murilo. 

Em tese, a proibição das coligações parti
dárias poderia viabilizar melhores condições 
de disputa para o PDS, nos Estados em que a 
tendência eleitoral se apresenta favorável à 
Oposição. O Senador chegou a receber a 
sugestão para alterar o dispositivo que disci
plina a existência dos Partidos, mudando 
para a eleição de governadores a exigência 
do mínimo de 5% da votação em nove Esta
dos para garantir a sobrevivência legal dos 
Partidos. 

Na prática, a medida anularia a possibili
dade das coligações partidárias e contribuiria 
para dispersar a representatividade cia oposi
ção, obrigando a divisão do eleitorado entre 
os diversos candidatos. Mas ainda assim, pelo 
que o Senador observou ao longo de sua 
missão, nâo mudaria muito a sorte do PDS 
nos Estados do Rio de Janeiro, Sào Paulo, 
Santa Catarina, Amazonas, Rio Grande do 
Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e 
Goiás. 


