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BRASILIA (0 GLOBO) — 
\ Somente com o apoio de m uitos 
( parlamentares dos partidos de 
( oposição será possível a apro-
\ vação, no Congresso, da pror-
/ rogaçã© dos mandatos dos 
, atuais diretórios partidários, 
f segundo afirmou ontem o Pre-
j sidente do PDS, Senador José 
i Sarney, acrescentando que nâo 
' há unanimidade dentro do par-
[ tido do Governo em relação à 
; medida. 

A direção do PDS, disse Sar
ney, "não tem uma posição ofi
cial a respeito do assunto e não 

i pretende tratá-lo diretamen-
j te". São as bancadas, afirmou, 

que estão tratando da prorro-
r. gação dos diretórios, "como fi-
| cou demonstrado na última 
| reunião dos deputados do parti-
Í do". 
\ O Presidente do PDS disse 
i que o projeto do Deputado Nil-
,: son Gibson nâo está sendo en-
'• dossado pela direção partida-
; ria, '"porque o assunto não é 

partidário". Ele acredita, no 
., entanto, na prorrogação dos 
i mandatos dos diretórios, em 
i todos os níveis, "pois várias 

correntes de outros partidos já 
demonstraram que apoiam a 
medida". 
DEVE CONVIVER 

Sarney disse que o PDS deve 
"conviver normalmente" com 
movimentos dentro do, partido, 
como o bloco político formado 
pela bancada mineira ou a arti
culação dós Governadores do 
Nordeste. 

Respondendo a uma pergun
ta, Sarney afirmou que o parti
do deve respeitar o surgimento 
de opiniões internas, desde que 
não seja prejudicada a unidade 
partidária. 

Sarney caracterizou como 
"fenômenos normais" os dois 
fatos, acrescentando que sua 
conseqüência seria dar ''maior 
vitalidade ao partido", pois re
sultam de "um desejo de parti
cipação cada vez maior". 

O Presidente do PDS descar
tou a possibilidade do ressurgi
mento do coordenador político. 

— Essa figura — disse — foi 
muito importante no tempo do 
Ministro Petrônio Portella, 
quando os partidos estavam hi

bernados, mas agora a vida 
política deve ser desenvolvida 
pelas instituições e lideranças 
partidárias. 
DEBATE INOPORTUNO 

Sarney reafirmou que o pro
cesso de escolha do candidato à 
Presidência da República "se
rá político e transitará, neces
sariamente, pelo partido". 
Considera a discussão sobre 
sucessão, no momento, "ino
portuna". 

Ele ressaltou qua o PDS, na 
última reunião de seu Diretório 
Nacional, confiou de forma ofi
cial ao Presidente Figueiredo a 
missão de desenvolver entendi
mentos sobre o assunto no mo
mento que considerar oportu
no. 

Sarney recusou-se a comen
tar o surgimento de possíveis 
postulantes à Presidência nas 
fileiras do PDS, afirmando des
conhecer qualquer candidatu
ra. 

— Neste momento, é um des
serviço quem quer que seja 
colocar-se como candidato — 
disse. 
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