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SarnejL viabiliza candidatura 
Cuiabá — O ex-Ministro do Planejamento, 

Roberto Campos, terá de deixar a Embaixada 
do Brasil em Londres até o dia 14 de junho de 
1982 para atender as exigências da lei de 
inelegibilidades que estabelece o prazo míni
mo de seis meses para desincompatibiliza-
ções. É que ele será o candidato do PDS de 
Mato Grosso ao Senado. 

Isto ficou praticamente definido durante a 
passagem do Senador José Sarney por Cuia
bá, ontem, no segundo dia de sua missão 
politica autorizada pelo Presidente João Fi
gueiredo. Se houve rapidez nesta decisão, o 
mesmo não se dará em relação ao candidato à 
sucessão do Governador Frederico Campos. 
O PDS já tem oito candidatos, três dos quais 
estariam na condição de reserva. 

Falta de apetite 
O maior problema do Partido em Mato 

Grosso não é o excessivo número de candida
tos ao Governo, mas as dificuldades de com
posição aconselhadas, sob a falta de "apetite 
politico" do Governador Frederico Campos, 
nomeado para o cargo pelo Presidente da 
República, depois da divisão do antigo Esta
do de Mato Grosso. 

O Governador é considerado um bom ad
ministrador, tem a reputação de ser um técni
co preparado, mas aparentemente não possui 
senso político adequado para lutar pelo forta
lecimento do PDS no Estado. Esta, pelo me
nos, é a impressão da maioria dos políticos do 
PDS local. Sua obstinação em governar sem 
dar muitos ouvidos aos políticos talvez tenha 
sido a causa principal das resistências que 
surgiram à candidatura do Embaixador Ro
berto Campos, no inicio. 

O Governador colocou a candidatura do 
Embaixador como uma imposição, jogando 
todo seu prestigio na sua indicação sem antes 
ter tentado qualquer entendimento prévio 
com os pedessistas. As resistências decorre
riam principalmente do fato de o Sr Roberto 
Campos ter sido responsável direto pela polí
tica de "arrocho económico" adotado no Go
verno Costa e Silva, o que naturalmente o 
tornaria um candidato "pesado" durante a 
campanha eleitoral. 

Estas resistências hoje diminuíram sensi
velmente porque os três grupos que contro
lam o Diretório do Partido chegaram à con
clusão de que a candidatura Roberto Campos 
trará respaldo econômico-flnanceiro para o 
PDS. Como disse um dos candidatos a gover
nador: "Roberto Campos poderia não ganhar 
as eleições, mas muito gente ganharia". 

Além disso, a candidatura do Sr Roberto 
Campos é encarada dentro do Partido como 
uma decisão superior, imposta pelo desejo do 
Palácio do Planalto. Alguns atribuem tal im
posição ao secretário particular da Presidên
cia da República Heitor Ferreira. Outros a 
atribuem ao próprio Presidente João Figuere-
do. O Governador, porém, reivindica para si a 
iniciativa, pois teria convencido o embaixa
dor a não aceitar o convite do Sr Paulo Maluf 
para concorrer ao Senado pelo Estado de São 
Paulo. 

Candidatos 
Dos oito candidatos do PDS a governador, 
quatro estavam no aeroporto ontem de ma
nhã para receber o presidente nacional do 
Partido. Eram os Senadores Benedito Cane
las e Vicente Vuolo, Deputado estadual Oscar 
Ribeiro (Presidente da Assembleia Legislati
va) e o economista Agripino Bonilha, filho, 
secretário-geral do PDS no Estado. 

O Governador Frederico Campos não foi 
recebê-lo no aeroporto, mas quase todo seu 
Secretariado esteva presente. Os outros can
didatos a governador são: o Deputado federal 
Júlio José Campos, que integra a comitiva 
parlamentar brasileira em visite oficial ao 
Japão e Coreia do Sul; o Reitor da Universi
dade Federal do Mato Grosso, Gabriel Novis; 
o Prefeito de Cáceres, Ivo Cuiabano; e o atual 
presidente da Cohab, Aroldo Arruda. 

De todos, o que apresenta maiores dificul
dades para a composição do Partido é o 
Senador Vicente Vuqlo, cujo mandato termi
na no próximo ano. É considerado um políti
co habilidoso, competente nas articulações 
internas de bastidores, mas parece que se 
descuidou com o trabalho de organização 
partidária, estando hoje reduzido a 10% dos 
convencionais. 

Embora sua força partidária seja pequena, 
o Sr Vicente Vúolo é um político tradicional 
no Mato Grosso que sempre foi bem votado. 
Como já galgou todos os postos possíveis no 
Estado, exceto o de governador, julga-se ago
ra candidato natural à sucessão do Sr Frede
rico Campos. Aparentemente, ele seria o úni
co elemento de peso do Partido que poderia 
procurar outra legenda partidária, diante de 
um eventual quadro desfavorável à sua candi
datura. O risco existe, mas a possibilidade de 
que venha a ocorrer isto, mesmo diante de 
uma situação adversa, parece remotas. O 
próprio Senador Vuolo teria dito ao Sr José 
Sarney que não pe'nsava na hipótese de tomar 
esse rumo caso não sala agora candidato a 
governador. 

Outro candidato forte é o Senador Benedi
to Canelas, que controla 50% dos delegados 
do Partido e que contaria com a preferência 
do Palácio do Planalto, duas credenciais im
portantíssimas para a sucessão estadual. O 
problema é que sua eleição para o Governo do 
Estado deixaria o PDS com menos uma ca
deira no Senado, pois o seu primeiro suplente 
é o ex-Govemador Garcia Neto, que preside o 
PP em Mato Grosso. O Sr Garcia Neto ganha
ria os quatro anos restantes de mandato do 
Senador Canelas e o PDS ainda correria o 
risco de nâo conseguir eleger o Sr Roberto 
Campos senador, e perdendo ao mesmo tem
po duas cadeiras no Senado. 

O Deputado Júlio José Campos lidera o 
segundo maior grupo do Partido, controlando 
quase 40% dos delegados à convenção. O 
Deputado é o maior fenómeno eleitoral do 
Mato Grosso, elegendo-se com quase 44 mil 
votos, votação que representou mais de 10% 
do total de votos válidos apurados para a 
eleição à Câmara dos Deputados em 1978. 

O quarto candidato de peso é o Deputado 

Carlos Absalão 
estadual Oscar Ribeiro, presidente da Assem
bleia Legislativa do Estado. Ele integra o 
esquema do Senador Benedito Canelas e de 
todos os candidatos é o de maior penetração 
no interior. Tem um trabalho de arregimenta-
ção no interior considerado extraordinário, 
pelos seus próprios concorrentes, mas apre
senta a desvantagem de não manter a mesma 
força nos grandes centros urbanos. 

O quinto candidato é o Reitor da UFMG, 
Gabriel Novis, que ocupa essa posição há 12 
anos. Também integra o esquema do Senador 
Benedito Canelas, é professor de Português e 
por suas aulas passaram, nos bancos da Uni
versidade, as novas lideranças sociais e os 
novos representantes da elite local. 

Os três outros nomes candidatáveis inte
gram o grupo considerado de reserva. São 
vistos como "os três executivos do PDS, sem 
desgastes políticos que possam comprometer 
irremediavelmente suas candidaturas. Dos 
três, o que aparece com maiores chances é o 
economista Agripino Bonilha Filho, tido co
mo independente. Aliás, sua indicação para 
esse cargo, bem como a indicação do presi-
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Roberto Campos 

dente do Partido, o médico José Monteiro de 
Figueiredo, viabilizaram-se como indepen
dente dentro de um acordo firmado entre os 
três grupos dominantes e que os escolheram 
com a função específica de organizar o Parti
do no Estado. O Sr Agripino Bonilha foi 
secretário de Agricultura, e de Indústria e 
Comércio no Governo Pedro Pedrossian, e 
destacou-se na época pela administração téc
nica e política que empreendeu. Presidiu a 
Junta Comercial de Mato Grosso durante 12 
anos. 

Os outros dois nomes de reserva são o do 
Secretário de Indústria e Comércio do Estado 
e atual Prefeito de Cáceres, Ivo Cuiabano, e o 
do presidente da Cohab, Aroldo Arruda. O 
candidato, porém, será aquele que se mostrar 
em melhores condições de assegurar a vitória 
para o PDS, derrotando os dois prováveis 
candidatos da Oposição. Um, o ex-
Governador Garcia Neto (PP), cuja imagem 
desgastou-se multo no Governo pela excessi
va nomeação de parentes, fato apontado co
mo responsável pela extraordinária vanta
gem que o candidato ao Senado pelo MDB, 
Padre Pombo, salesiano, obteve, praticamen
te sozinho — 83 mil 381 votos — embora 
derrotado pelas três sublegendas da antiga 
Arena, cuja soma total ultrapassou mais de 
120 mil votos, elegendo-se o Sr Vicente Vuolo, 
com 47 mil votos. O Padre Pombo é, pois, o 
segundo candidato forte da Oposição. 

Pelo o que o Senador José Sarney viu por 
aqui, é fácil deduzir que a sublegenda seria a 
fórmula ideal para assegurar a vitória do 
Partido e manter a sua unidade. 

Não é só do PDS 
O Senador José Sarney concedeu à tarde, 

na sede do PDS, uma apressada entrevista 
coletiva à Imprensa. A todo instante alertado 
para a hora pelo presidente estadual do Parti
do e pelo Senador Vicente Vuolo, o Senador 
José Samey respondeu a algumas perguntas, 
a maioria das quais sobre a candidatura do 
ex-Ministro Roberto Campos a senador, nas 
eleições de 1982. 

Tecendo os elogios de praxe ao Embaixa
dor Roberto Campos, o presidente do PDS 
surpreendeu com a declaração de que a can
didatura "não é problema do PDS de Mato 
Grosso", numa alusão à possibilidade de uma 
aliança com outras legendas. Ressaltou, en
tretanto, que o ex-Ministro é um dos mais 
eminentes homens públicos do pais, com to
dos os títulos a aspirar a um mandato parla
mentar. 

Crise do Pará 
A longa crise do PDS do Pará foi conside

rada pelo presidente nacional do Partido co
mo um problema que está sendo tratado pelo 
Ministro Abi-Ackel com a assistência direta 
do Presidente João Figueiredo. Reiterou o 
Senador José Sarney que não se está envol
vendo nela, ao menos por enquanto, e por isto 
mesmo ainda não marcou data para sua via
gem ao Pará. 

Nas breves respostas a outras perguntas, o 
presidente do Partido do Governo reafirmou 
posições conhecidas, manifestando-se contra 
a convocação de Assembleia Nacional Consti
tuinte e cauteloso no exame de um possivel 
acordo, no futuro, entre o seu Partido e o PP. 
Mas suas previsões eleitorais foram muito 
otimistas, admitindo vitórias do PDS em Ma
to Grosso e Mato Grosso do Sul e em quase 
todos os demais Estados. 

Adonav é candidato no Acre-

VJ 

O empresário Adonay Barbosa 
dos Santos será o candidato do PDS 
à sucessão do Governador Joaquim 
Macedo, no Acre, se a fórmula encon
trada pelo Senador José Sarney nas 
suas conversas realizadas no Rio 
Branco produzir os resultados espe
rados e viabilizar a composição entre 
o Senador Jorge Kalume, que con
trola a maioria do Diretório Regio
nal, e o ex-Governador Geraldo Mes
quita, presidente do Banco da Ama
zónia. 

Como as divergências surgiram 
devido à disputa por cargos na Exe
cutiva, a fórmula da conciliação con
siste numa troca de cargos com o 
grupo Kalume, abrindo espaços para 
a participação do grupo Mesquita na 
Executiva do Partido e o Sr Geraldo 
Mesquita abrindo espaço para a par
ticipação do grupo Kalume na dire-
toria do BASA. 

Se este acordo viabilizar-se, o 
PDS poderá ganhar as eleições para 
o Governo do Acre no próximo ano e 
ainda deverá recuperar o Deputado 
estadual Geraldo Maia, que se elegeu 
com mais de 2 mil 200 votos, como o 
mais votado do Estado. Ele trocou o 
PDS pelo PP mas sua atuação no 

novo Partido vem sendo mantida 
sob rigorosa patrulha ideológica, 
pois o Partido dos Trabalhadores 
suspeita de suas ligações com o ex-
Governador Geraldo Mesquita. 

O Deputado Geraldo Maia tem 
sido imprensado pelas bases do PT 
que até os seus discursos querem 
agora redigir. É provável que este 
cerco produza o recuo do PDS, prin
cipalmente se o acordo de pacifica
ção efetivar-se. 

A rodada de entendimentos entre 
os dois grupos no Acre será coman
dada pelo Governador Joaquim Ma
cedo, que é amigo de ambos. O Sr 
Adonay Barbosa dos Santos foi indi
cado para a Secretaria, Geral do Par
tido pelo Sr Joaquim Macedo e o seu 
nome seria capaz de unir as duas 
correntes pois traria para o PDS o 
respaldo econômico-financeiro de 
que vai necessitar para enfrentar a 
campanha eleitoral. Aparentemente, 
a capacidade economico-financeira 
tem sido até aqui decisiva na articu
lação de candidaturas pois, tanto no 
Acre como em Mato Grosso, o avião 
continua sendo o principal meio de 
transporte para vencer as distâncias 
maiores. 
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Carlos Absalão, repórter da Edrtona Polítka, acompanha a viagem do presidenta do PDS 
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