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Sarney afirma que PDS°Gi£?ef; 

é imbatível na Bahia1 f m m 

SALVADOR (O GLOBO) - O presi
dente do PDS, senador José Sarney, dis
se ontem que a conclusão que tirou so
bre os contatos mantidos com senado
res, deputados e prefeitos d<f Bahia é a 
que esperava. 

— O PDS no Estado — disse — é um 
partido sem problemas, grandemente 
estruturado, imbatível sob o comando 
de grandes líderes, à frente o governa
dor António Carlos Magalhães, que é 
não somente o chefe político como um 
grande líder popular". 

O senador José Sarney não quis reve
lar quais os principais pontos com ele 
abordados pelos diversos políticos nas 
audiências individuais, alegando que 
assim estaria "cometendo a indiscrição 
de antecipar as conclusões do relatório" 
a ser apresentado ao presidente João 
Figueiredo, ao fim de sua peregrinação 
pelos diversos Estados. 

Resumiu, porém, os aspectos levanta
dos dizendo que lhe foi relatada a situa
ção do partido no Estado, o "número de 
diretórios formados e as condições par
ticulares dos prefeitos e deputados". As 
reuniões sé sucederam após uma sessão 
plenária na sede do partido, tendo o se
nador Sarney conversado com mais de 
30 políticos. 

TENDÊNCIAS 

Ao chegar a Salvador, o senador José 
Sarney encontrou um quadro que com

porta várias tendências dentro do parti
do com vistas às eleições de governador 
no ano que vem. 

O governador António Carlos Maga
lhães quer fazer o seu sucessor, mas ou-
trás áreas importantes do PDS têm 
também os seus candidatos. 

António Carlos é.a liderança mais im
portante ,do PDS baiano e controla 
maioria dos futuros convencionais que 
escolherão o candidato. Os nomes de 
sua preferência são Mário Kertesn, pre
feito de Salvador, e Cleriston Andrade, 
presidente do Banco do Estado da Ba
hia. 

O senador Luís Viana defende a can-
didatura de seu bertféiro político, o 
secretário-geral do PDS, deputado Pris
co Viana. São também postulantes à in
dicação o senador Lomanto Júnior, tido 
como homem forte junto ao eleitorado, 
e o deputado Jutahy Magalhães. 

FIGURA CHAVE 

António Carlos é a figura-chave do 
processo sucessório. Além de contar 
com a vantagem de estar no Governo, 
detendo portanto o controle da máquina 
administrativa, tem também a maioria 
dos deputados. Cerca de 30 dos 41 depu
tados estaduais do PDS seriam ligados 
a ele, e dos 23 pedessistas na Câmara, 
ele teria 18. 

Isto não elimina, porém, a necessida
de de composição com os outros 2rês 
grupos do PDS, chefiados por Luís ^ia-, 
na, Lomanto e Jutahy, que também têm 
seu peso políticó^e precisam ser atendi
dos. 

Avaliação das possibilidades dos can
didatos ainda não aponta um resultado 
conclusivo. O senador Lomanto Júnior, 
que venceu as eleições de 1978, com-cer
ca de 600 mil votos adiante dos candida
tos oposicionistas, é tido como o nomo 
maior apelo junto ao eleitorado. 

Prisco Viana já era secretário-geral 
do partido desde a época da extinta Are
na. Tem boa votação na região do São 
Francisco. Sua escolha seria vista como 
um reconhecimento do próprio regime 
aos serviços prestados pelo senador 
Luís Viana. 

Jutahy Magalhães, filho do ex-
governador Juracy Magalhães, conse
guiu manter parte das bases políticas 
do pai, mas por enquanto é o candidato 
que tem menores chances. Kertesz e 
Cleriston Andrade não têm individual
mente condições de disputar, ficando o 
peso de cada um por conta do apoio de 
António Carlos Magalhães. , • 

O destino político que António Carlos 
tomar influenciará também no resulta
do da composição. Ele tem suficiente 
trânsito no Palácio do Planalto para 
pleitear um ministério, e é também um 
dos nomes lembrados para a vice-
presidência da República, ou até mes
mo alternativa de um presidente civil. 

Oposição baiana busca união 
|§ A oposição baiana poderá enfrentar o 
li PDS unida no ano que vem, numa coli-
| | gação entre PMDB e PP. Os entendi. 
II mentos para essa cologação já estão 
| | adiantados e o mais provável candidato 
§1 a governador seria o ex-governador Ro-
§§ berto Santos, do PP. 
§f A disposição para o acordo teria par-
| | tido ida constatação de que, separados, 
| | os dois partidos não terão chances de se-
| | quer desafiar a máquina partidária do 
|§ 'PDS. Embora a situação do PMDB seja 
| | melhor que a do PP em termos de orga-
| | nização, o primeiro tem um nome forte 
| | para disputar com o candidato que re
li presentar o PDS, e a coligação seria 
ff vantajosa para ambos. 
| | As conversas começaram no ano pas-
§| sado, quando houve um encontro de 
^ políticos dos dois partidos na Assem-

•' bléia Legislativa. O entendimento a que 

se chegou prevê que cada partido conti
nue trabalhando pela sua organização, 
e lançando candidatos próprios ao Go
verno e ao Senado. A escolha dos candi
datos da coligação aconteceria no final 
deste ano, ou em meados do ano que 
vem, e o critério seria a presumida for
ça eleitoral. 

A aceitação dé Roberto Santos pelos 
setores mais à esquerda do PMDB de
penderia, p|rém, do compromisso que 
ele viesse a formalizar em torno de um 
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programa mínimo, que incluiria reivin
dicações trabalhistas e de movimentos 
populares. 

O PMDB já tem um candidato a go
vernador, o ex-procurador-geral da Re
pública, Waldir Pires, que também de
fende a ideia da coligação. O deputado 
Francisco Pinto, embora lançado, ain
da não confirmou se estará na disputa. 

"SOLIDEZ APARENTE" 

As oposições baianas jogam também 
no agravamento de divergências entre 
òs grupos do PDS para conseguir a vitó 
ria em 1982. Os oposicionistas dizem que 
a solidez do PDS na Bahia é apenas apa
rente, e que os acordos feitos na cúpula 
não resistirão nos municípios. > 

Deputados eleitos pela Arena, atual-
mente no PP, estão fazendo trabalho 
político junto a chefes políticos do inte
rior descontentes com o Governo esta-, 
dual, para atraí-los à oposição. Outros 
fator para a atraçâo de lideranças do in
terior é que Roberto Santos ainda man-i 
tém ligações com vários prefeitos e fun
cionários nomeados durante seu Gover
no. Somente as nomeações de professo
ras teriam atingido a 25 mil. 


