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TERESINA (0 GLOBO) — Ao iniciar 

ontem por Teresina mais uma etapa de 
sua missão politica, que o levará a 12 Es
tados em 15 dias, o presidente do PDS, se
nador José Sarney, estava ontem confian
te na performance de seu partido em 1982. 

'"•'— Fala-se muito na divisão do PDS — 
disse — mas o que tenho visto, por onde 
passei, é a divisão das oposições. 

Sarney reiterou que o tema principal de 
seus contatos com as lideranças políticas 
nos Estados é a eleição direta de 1982. A 
reforma eleitoral, segundo o senador, em
bora mereça o destaque da imprensa, 
"está subordinada ao interesse que pro
voca a disputa pelos governos estaduais". 

— A reforma eleitoral vira "certamen
te, e ainda este ano — afirmou Sarney. 
Para isso, a confíssão do PDS, da qual é 
relator o deputado Prisco Viana, terá seis 
meses para apresentar um projeto conso
lidado. 

Sarney evita opinar sobre os pontos 
principais em debate. Em seus raros co
mentários, porém, defende o voto distri
tal puro, fazendo o reparo de que "o tema 
é muito polémico para se decidir agora" e 

informa que nem todos os governadores e 
candidatos a governador do PDS prefe
rem a sublegenda. Fulmina o voto vincu
lado, por ser "arma de dois gumes: pode 
funcionar tanto para cima quanto para 
baixo". 

O presidente do PDS esquiva-se de fa 
zer previsões detalhadas sobre o resulta 
do das eleições era 1982. Ele adverte, po 
rém, que "a deterioração da situação eco 
nômica e o disparar da inflação não de 
vem ser considerados trunfos pela oposi 
ção". 

— A eleição para governador é assunto 
eminentemente regional, decidida de 
acordo com os interesses e alianças lo
cais, e não subordinada aos temas nacio
nais — afirmou. 

O papel que ex-cassados de volta ap ce> 
nário político poderiam representar, esx 
especialmente no Nordeste/ao qual vol-' 
tam lideranças como Chagas Rodrigues, 
no Piauí, Renato Archer, no Maranhão, é 
Miguel Arraes, em Pernambuco, também 
não preocupa Sarney. Ele argumentou 
que as forças que se aglutinam em torno 
desses nomes já estão há tempos atuando 
dentro do cenário político, è seu peso é 
bem conhecido. 
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