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Sarney explica como 
conterá dissidentes 

• Brasilia — O presidente 
do PDS, Senador José Sar-. 
ney, explicou ontem que o 
documento a ser aprovado 
na reunião do Diretório Na
cional do Partido, às lOh de 
hoje, impedirá qualquer ma
nobra dos parlamentares 
que se resolverem rebelar 
contra o fechamento de 

>.' .questão em torno do pacote 
eleitoral, do projeto sobre 
inelegibilidades e do que ele-

\ va o Território de Rondônia 
| a Estado. 

O comando político do Go
verno soube ontem que al-

; guns deputados, influencia-
) . dos pelo Sr Haroldó Sanford 

(PDS-CE) — responsável pe
la rebelião de 10 deputados 
do PDS que culminou com a 
rejeição da sublegenda para 
as eleições de Governador— 
estariam dispostos a adotar 
uma estratégia pessoal com
parecendo à votação, votan
do a favor para, dessa forma, 
assegurar o quorum neces
sário à sua derrubada. O Sr 
Haroldo Sanford nçgou essa 
versão e disse que votará 
pela aprovação do pacote. 

DECURSO DE PRAZO 

Oficialmente, o Senador 
José Sarney e o secretário-
geral do Partido, Deputado 
Prisco Viana, não confirma
ram a informação de que o 
Governo já optou pela apro
vação da matéria por decur
so de prazo. Informalmente, 
entretanto, as lideranças pe-
dessistas estão convencidas 
de que é um risco muito 

grande o Partido submeter o 
pacote ao voto dos parla
mentares, diante da precária 
maioria que hoje detém na 
Câmara. 

Os parlamentares gover-
nistas que chegaram a en
saiar a reação contra a pro
posta do Palácio do Planalto 
parecem já ter recuado des
sa disposição, pois estavam 
certos de que o fechamento C 
da questão pelo Diretório 
Nacional se limitaria à or- " 
dem para que todos estejam ; -
presentes e votem a favor da ,; 
proposição. 

Se fosse assim, eles preten- " 
diam comparecer e votar a 
favor do projeto, atitude " 
que, na interpretação, não 
poderia ser confundida com 
desobediência partidária 
mas que, na prática, poderia 
dar o quorum mínimo de vo
tação permitindo a queda do 
projeto com a maioria de vo
tos contrários da Oposição. 

Até ontem à tarde, a secre
taria do PDS só tinha conhe
cimento de que não compa
recerão à reunião de hoje os 
Ministros Delfim Neto e Má
rio Andreazza e o Governa
dor de Minas, Francelino Pe
reira. Todo o Conselho Coh- 1-am^ 
sultivo do PDS, formado pe- w i 
los presidentes regionais e O 
pelos "notáveis" do Partido, 
como o Ministro da Desbu- £-j 
rocratização, Hélio Beltrão,*-\\ 
também foi convocado. A in- C 
tençào, segundo Sarney, é;1- * 
dar uma demonstração deOI ; 
coesão e unidade em torno/^ \ 
das diretrizes traçadas pelo 
Presidente Figueiredo. [ 
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