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DIREÇÃO DO PDS DESCONHECE DESAFIO DE MALU 

Sarney: Todos acatarão decisão do P 
BRASILIA (O GLOBO) — 0 Presi

dente do PDS, Senador José Sarney, 
afirmou ontem que não haverá dissi
dências no partido quando o Presi
dente Figueiredo indicar o nome que 
escolher para ser o candidato oficial 
à sucessão. 

— Nenhuma facção do partido 
contestará a decisão do Presidente 
Figueiredo. O resultado a que ele 
chegar será acatado por todos - dis
se. 

Quando os repórteres lembraram 
ter o Deputado Paulo Maluf declara
do que disputaria a Convenção do 
PDS, ainda que contra o candidato 
indicado pelo Presidente, Sarney 
contestou: 

— Não o ouvi dizer isso, e sim o 
contrário: que seguirá a decisão do 
Presidente. 

Para o Presidente do PDS, o êxito 
do Presidente da República na tare
fa de coordenar o processo sucessó
rio é "a melhor garantia de continui
dade do processo de abertura políti
ca". 

DIRETÓRIO 

Sarney disse que ainda não é um 
critério estabelecido a participação 
de todos os Governadores ou de to
dos os Ministros de Estado no Dire
tório Nacional. Ele confirmou que a 
tendência que se manifesta no parti
do é pela recondução de todos os 
atuais integrantes do Diretório Na
cional, que são 71, restando ainda 50 
novas vagas a serem preenchidas. 

Atualmente, fazem parte do Dire
tório Nacional os Ministros do Inte
rior, Mário Andreazza, do Planeja. 
mjEüíu, Deifim Netto, da Previdên
cia,' Hélio Beltrão, e da Justiça, 
Ibxahim Abi-Ackel. 

D Presidente do PDS disse desco
nhecer oficialmente o acordo entre o 
PDT e o PDS no Rio de Janeiro, pois 
não,-f»>i informado a respeito pelo 
Presidente do Diretório local, Morei-
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ra Franco. Embora não tenha queri
do pronunciar-se sobre o acordo, ele 
disse que, em tese, o entendimento 
entre partidos é democrático e não 
pode ser excluído. 

MACIEL E THALES 

O Deputado Thales Ramalho 
(PDS-PE), que retornava de São 
Paulo, promoveu um encontro de 
Sarney com o Senador Marco Ma
ciel, depois de conversar com o se
gundo em seu gabinete do Senado. 
Criou assim a oportunidade para um 
rápido diálogo entre o presidenciá-
vel e o Presidente do PDS. 

Segundo um parlamentar que foi 
recebido por Marco Maciel, Thales 
Ramalho disse a este que, caso haja 
um candidato pernambucano à Pre
sidência da República, apoiará seu 
nome (o General Costa Cavalcanti, 
candidato apoiado pelo Deputado, 
fez carreira política em Permanbu-
co mas é cearense). Thales, entre
tanto, comentou apenas para os re
pórteres: "Foi uma conversa de per
nambucanos". 

^ociel e Sarney: conversas no Senado sobre sucessão e Convenções Regionais do PDS 

. I . H A . i». Í.I . , . n >, 'lMUAbfcdiA«dt 


