
ASO mi 

Sarney considera quadro 
irtidãrio consolidado e 

PDS imune a fragmentação 
BRASÍLIA (O GLOBO) — O 

presidente do PDS, senador José 
Sarney, considera que o quadro 
partidário brasileiro já está con
solidado e, se houver fragmenta
ção partidária depois das elei
ções, ele acha que este fenóme
no não atingirá o PDS. 

r- O PDS é um partido, não é 
uma frente. Se fosse frente, cor
reria o risco de se fragmentar. 
Sendo partido, o processo eleito
ral só ajudara a sua consolida
ção — afirmou. 

Sarney garante que o seu partido supe
rou todas as dificuldades internas que 
surgiram durante o período de escolha 
dos candidatos aos cargos majoritários 
que antecedeu as convenções estaduais. 
Com a convenção do Pará, homologando 
Oziel Carneiro e Jarbas Passarinho para 
o Governo estadual e reeleição ao Senado, 
Sarney considera que está concluído, e 

com sucesso, todo o processo que antece
de as eleições. 

— Agora o partido está pronto para a lu
ta — disse o senador. 

O último desses problemas regionais, o 
presidente do PDS considerou ontem en
cerrado: ele enviou pela manhã um tele
grama em resposta ao que havia recebido 
na véspera de Amir Guadêncio, candidato 
ao Senado em sublegenda, na Paraíba 
Sarney se defendeu da crítica de que ha 
via discriminado a candidatura Gaudên 
cio, afirmando apenas que havia cumpri 
do seu dever ético com o candidato Mar 
condes Gadelha, que "foi convidado a in 
tegrar o partido e ser candidato ao Sena 
do pelo Presidente da República e pela di 
reção nacional do PDS". 

Sarney ainda ponderou a Guadêncio 
que ele deveria ter apresentado sua obje-
ção à candidatura Gadelha no momento 
em que o convite foi feito, e não agora, de
pois da convenção. 

Fui à Paraíba dar meu apoio a Gadelha 
para mostrar minha boa fé — afirmou 
Sarney. 


