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:ONQUISTA COM DECÊNCIA 

Sarney adia início 
as viagens que 

faria aos Estados BRASÍLIA — Foi mais uma vez 
adiado o inicio das viagens que o 
Presidente do PDS, Senador José 
Sarney, faria aos Estados, acompa
nhado do Secretário-Geral, Deputa
do Homero Santos, para encami
nhar, junto a governadores e presi
dentes de diretórios regionais, a 
coordenação da sucessão, agora a 
cargo do partido. 0 fato gerou espe
culações de que toda a missão venha 
a ser cancelada. 

Segundo uma fonte ligada à cúpu
la partidária, o motivo alegado para 
o adiamento da viagem a Pernam
buco — um desencontro de agenda 
com o Governador Roberto Maga
lhães — na verdade apenas esconde 
as verdadeiras razões, que poderão 
levar afinal ao cancelamento defini
tivo de qualquer viagem do Presi
dente do PDs. 

IMPARCIALIDADE 

Lembra a mesma fonte que as di
visões do PDS foram muito agrava
das, durante todo o ano que passou, 
em grande parte devido à campanha 
dos presidenciáveis, tanto que o pró
prio Sarney quase perdeu o cargo — 
e até mesmo seu lugar no Diretório 

Nacional — há seis meses. Ele não 
contaria, portanto, com a autorida
de ou o carisma necessário para le
var adiante uma tarefa política deli
cada, da qual o próprio Presidente 
da República declinou. 

Sem o cacife indispensável para 
realizar uma verdadeira missão de 
cunho político, o Presidente do PDS 
correria também o risco de cair víti
ma das dissenções entre partidários 
dos diversos candidatos, desgastan
do a imagem de neutralidade que 
precisa a todo custo preservar, paia 
evitar que a disputa sucessória divi
da, de forma ainda mais irremediá
vel, o PDS. E, para cultivar esta pos
tura de imparcialidade, Brasília aiâ-
da parece ser o refúgio mais seguro; 

Ontem pela manhã, Sarney telefo
nou ao Presidente regional do PDS 
pernambucano, Senador Aderbal 
Turema, para comunicar o adiamen
to da sua viagem. Aproveitando'o 
adiamento da viagem do dirigente 
nacional do PDSf o Governador Bo-
berto Magalhães viajou .a cidade de 
Arcoverde, no sertão pernambuca
no, para visitar obras construídas já 
no seu Governo, através do Projeto 
Mandacaru. 


