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Sarne>[ reinicia hoje sua 
missão visando 82 e vai 
a Paraíba e Pernambuco 

Brasília — O Senador José Sarney reinicia hoje a 
segunda etapa de sua missão, de levantar a situação 
do PDS para as eleições de 1982, visitando a Paraíba e 
Pernambuco. Ele alterou pela segunda vez o roteiro 
previsto para esta semana devido a problemas de 
datas. 

Suspendeu primeiro seu roteiro pelo Sul devido a 
viagem do Governador Amaral de Souza a Buenos 
Aires, onde está em tratamento de saúde. Adiou 
agora sua ida a Maceió e Aracaju porque o Governa
dor de Alagoas, Guilherme Palmeira, está em Brasí
lia, e o presidente do PDS de Sergipe, Albano Franco, 
integra a comitiva do Presidente da República que 
seguiu esta madrugada para Paris. 

os ESTADOS 
Se em Pernambuco aparen

temente o PDS nâo está em 
crise, o mesmo não acontece 
na Paraíba. Há parlamentares 
incompatibilizados com o Go
vernador Tarcísio Buriti, como 
os Senadores Milton Cabral e 
Maurício Leite (suplente) e o 
Deputado Joacil Pereira. Ain
da ontem, almoçando no res
taurante do Senado, ao ser 
perguntado sobre a situação 
política da Paraíba, o Sr Mil
ton Cabral comentou, ironica
mente: 

— O Governador continua 
defendendo a tese da convoca
ção da Assembleia Nacional 
Constituinte... 

Em Pernambuco o problema 

sucessório começa a ganhar 
dimensão, pois o ex-Gover-
nador Moura Cavalcanti já ad
mite ser candidato, desta vez 
no pleito direto. Há, ainda, as 
candidaturas cotadas do Pre
feito de Recife, Gustavo Kru-
se, e do Deputado Ricardo 
Fiúza. 

Ao lado disso, há as constan
tes notícias dando conta de 
que em breve o Governador 
Marco Maciel seria convidado 
pelo Palácio do Planalto a 
aceitar o Ministério da Justiça. 
Nesse caso, o Sr Ibrahim Abi-
Ackel seria o líder do Governo 
na Câmara, destinando-se ao 
vice-líder Cantídio Sampaio 
(SP) uma cadeira no Tribunal 
de Contas da União. 


