
JSarney vai hoje a Vitória 
Vitória — "Eu quero saber dos hospitais 

que foram fechados, das estradas que não, 
estão acabadas, das obras públicas que foram 
abandonadas. É com isso que se ganha elei
ção. Não direi, portanto, ao Samey, nada 
sobre outro assunto". 

O desabafo é do Io secretário da Assem
bleia capixaba, Deputado Juarez Martins Lei
te. Ele acrescentou que não interessa ao Par
tido, além de saber qual a ajuda que lhe será 
dada, efetivamente, por Brasília, discutir com 
o presidente nacional do PDS, Senador José 
Sarney, se a sublegenda deve ou não ser 
adotada e quem deve ser candidato à suces
são do Governador Eurico Rezende. 

Visão de Rezende 
Para o Governador Eurico Rezende a visi

ta do Sr José Sarney ao Estado, cumprindo 
mais uma etapa do trabalho de avaliação 
efetiva da força do PDS no pais, "é de admi
nistração politica". E explicou: "Ele vem 
manter contato com as lideranças estaduais 

para identificar o que vai mal, porque o que 
vai bem não necessita de remédio". 

No Rio, ontem, o médico Ouilheme Roma
no, que exerce, no PDS fluminense, um co
mando paralelo ao do Senador Amaral Peixo
to, presidente regional do Partido, anunciou 
que foi convidado pelo Sr Eurico Rezende 
para participar, hoje, em Vijoiria, do banquete 
que o Governo capixaba oferecerá ao Sena
dor José Samey. 

Numa conversa com parlamentares fede
rais, entre eles o Sr AJair Ferreira, o Sr Roma
no, que age na política do Estado do Rio com 
a cobertura do Mârástro Golbery do Couto e 
Silva, disse que pretende antecipar para o 
presidente nacional do PDS o quadro político 
fluminense. 

A visita do Sr Samey ao Rio foi marcada 
para amanhã e pelo programa que está elabo
rado pelo presidente regional do Partido, Se
nador Amaral Peixoto, ele se limitará a conta-
tos com a direção estadual e as bancadas 
pedesslstas na Câmara dos Deputados e As
sembleia Legislativa, ' - --
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