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As verdadeiras 
razões de Sarney 

O senador José Sarney via
jou para a Colômbia como 
membro da comitiva oficial 
do Presidente Figueiredo e é 
provável que de lá regresse 
ainda na condição de presi
dente do PDS. Tudo depende
rá de uma eventual conversa 
que venha a ter com o Presi
dente, provocada pelo noti
ciário de ontem, que o dá co
mo disposto a abandonar a 
presidência do partido. A in
tenção do senador é realmen
te essa, caso não sejam alte
radas as regras que orientam 
seu relacionamento, e o do 
partido como um todo, com a 
cúpula do Governo. 

Na verdade, o senador José 
Sarney não considera sua 
missão à frente do PDS en
cerrada com a formalização 
do registro definitivo do PDS 
pelo Tribunal Superior Eleito
ral. Este seria um eufemismo 
para encobrir sua verdadeira 
contrariedade, que é essen
cialmente política. Ele sabe 
que, ultrapassada a fase de 
organização partidária, terá 
de partir para articulações 
mais amplas, que viabilizem 
o futuro eleitoral do PDS. Sar
ney vem sentindo falta de 
apoio na estrutura de poder 
para implementar esse proje-
to. Em conversas informais, 
ele revela certa angústia 
diante da impotência do PDS 
no governo de maneira geral, 
pois até o momento não con
seguiu transformar o partido 
no verdadeiro canal entre o 
governo e a opinião pública. 
Sarney considera que o parti
do está afastado do centro de 
decisões e não sente, na cúpu
la do poder, o ânimo de rever
ter essa situação. Ele se con
sidera pessoa de confiança do 
Presidente João Figueiredo e 
tem disposição para conti
nuar à frente do partido, na 
tarefa de ajudá-lo a levar 
adiante o projeto de abertura 
política. Mas espera receber 
mais poderes, ou poderes 
reais, para viabilizar o PDS 

como força política dentro do 
governo. O desabafo que dei
xou escapar na véspera de 
sua viagem na comitiva pre
sidencial pode ter esse senti
do: receber do presidente a 
força necessária para colocar 
realmente o partido no Go
verno. 

O senador Jarbas Passari
nho, presidente do Congresso, 
admitiu ontem que o senador 
José Sarney está disposto a 
deixar a presidência do PDS. 
Mas não vê nessa disposição 
sinal de que Sarney esteja 
descontente. Acredita apenas 
que ele tenha encerrado uma 
missão ao conseguir o regis
tro definitivo do PDS. Passa
rinho acha, também, que o 
governo não aceitará a saída 
de Sarney. Quanto à possibili
dade de o governador de Per
nambuco, Marco Maciel, vir 
a substituir Sarney na presi
dência do partido, Passarinho 
considera-a praticamente in-
verossímil. E garante que 
Maciel é uma das esperanças 
do PDS em Pernambuco, não 
sendo cabível que deixe o go
verno antes das eleições de 
82. Caso o senador José Sar
ney venha a deixar a presi
dência do PDS, o substituto 
imediato seria o deputado Ho
mero Santos, primeiro vice-
presidente. Ele ficaria no car
go durante trinta dias, e de
pois haveria uma convenção 
do partido para indicar o novo 
presidente. Este teria de ser 
eleito entre os membros do 
Diretório Nacional e ficaria 
na presidência até novembro, 
quando termina o átual man
dato. Nessa ocasião, haveria 
nova convenção, para eleger 
o presidente para o próximo 
período. Caso semelhante 
ocorreu quando da morte do 
senador Felinto Muller, então 
presidente da Arena. Petro-
nio Portella, primeiro vice-
presidente, ocupou o cargo in
terinamente e depois foi con
firmado pela convenção do 
partido. 


