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"Du côté de 
chez Sarney" 

Brasília — Está o Senador José Sarney, 
designado pelo Presidente da República 
para coordenar o novo Partido do Governo, 
empenhado em desincumbir-se da missão e 
em preparar um Partido não só maior do 
que a Arena como em afirmar, no plano 
político, a posição proeminente da organi
zação partidária na coordenação da políti
ca do Governo. Resolvidas suas dificulda
des com o Ministro da Justiça, ele retomou 
seu posto de comando com ânimo novo e na 
disposição de atender a confiança com a 

?ual o tem distinguido o Presidente João 
'igueiredo. Esta é a sua nova linguagem e a 

sua nova postura. 

O Senador já tem sido alertado por 
companheiros ao PDS para os çroblemas 
emergentes, o primeiro dós quais seria a 
"ausência no Governo de representantes do 
:Norte e Nordeste, regiões das quais são 
zàriundos 130 deputados fiéis ao sistema. 
Por outro lado, os udenistas revelam preo
cupação com a crescente pessedização do 

«dispositivo civil do Governo, assinalada 
^sobretudo em Minas Gerais e no Rio de 
.janeiro. Alegam os udenistas que a situa-
-ção política existente no país foi gerada 
' pela UDN, fonte extinta oficialmente mas 
- ainda bastante viva para fornecer quadros 
ao Partido governamental. Reconhecendo 
embora o serviço prestado pelo Ministro 
Abi-Ackel, cuja atuação deteve a onda de 
evasão de ex-arenistas mineiros para o PP, 
teme o Sr Sarney que movimento paralelo 
de hostilidade surja da base udenista do 
Sistema. 

A pessedização poderá não afetar a 
representação parlamentar mas certamen
te alcançaria as bases municipais nas quais 
a divisão entre udenistas e pessedistas con
tinua a ser um problema não solucionado 
ao longo do império do bipartidarismo. Mas 
o Sr Sarney está pensando em superar a 
questão mediante a caracterização do PDS 
como uma agremiação social-democrata 
com compromissos definidos com uma nova 
mentalidade e em condições de influir deci
sivamente nos rumos ao Governo. Neste 
ponto, aliás, seu pensamento coincide intei
ramente com o do Ministro da Justiça, 

- igualmente preocupado com a mobilização 
política em favor ãq solução das questões 
sociais. 

O coordenador do PDS não acredita na 
realização de eleições municipais este ano e 
entende que, apesar da atitude pública do 

t Sr Ulysses Guimarães, não seria do interes
se da própria Oposição realizar um pleito 
para cuja preparação já não M tempo. Se 
Jiouvesse eleições municipais, a luta a esta 
altura estaria desencadeada e milhares de 
candidatos às Prefeituras e à vereança já 
teriam ocupado a cena política e exigido a 
participação de todo o sistema na mobiliza
ção eleitoral. 
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