
Samey tenta inventar 
democracia estilo PDS 

BRASÍLIA — Após a reunião com os Ministros da Just iça e da 
Casa Civil, quando a cúpula da an t iga Arena discutiu a l inha política 
do novo Par t ido Democrático Social, o senador José Sarney criticou 
as democracias europeias, por terem partidos democráticos com pro
gramas ant igos e arcaicos. Cer tamente o ex-presidente arenis ta acha 
*|ue os part idos devem mudar de programa como quem troca de ca
misa, ou como o Brasil remenda a Constituifl©. 

j O maniíesto m esaaçãio dfo fn= 
t turo partido do Governo será divul-
< gado no próximo dia 29, em Brasília, 
i> durante reunião da ©omissão de p©= 
/ líticos de vários Estados encarregada, 
) de elaborar o programa do suceda-
( ne© da ARENA, O esboço do mani

festo, preparado pelo senador José 
Sarney, foi analisado durante três 
horas. 

Ontem, ao Ministério da Justiça, 
« pelo autor e a cópula política do 

Governo, ministro da Justiça, Ibra-
hlm Abi-Ackel; o secretário da ex
tinta ARENA, deputado Prisco Vian-
na; os lideres Nelson Marehessan © 
Jarbas Passarinho e o chefe do Ga
binete Civil da Presidência da Repú
blica, general Golbery do Colt e Sil
va que, excepcionalmente, deslocou-
se do Palácio do Planalto para uma 
reunião como esta. 

í=4, 

período eleitoral, mas teta ação per
manente através ae uma grande es
trutura que cubra o País todo e com 
aspirações de futuro. 

Segundo Samey, constarão um 
conjunto tíe aspirações doutrinárias e 
preocupações sociais a serem trans
plantadas do terreno das ideias e 
abstrações para o campo pragmático 
através de um plano de ação bi
anual 

"Não conneço nennum partido do 
mundo que possa realizar imediata
mente seus objetívos programáticos,, 
muitos deles somente realizáveis a 
longo prazo e alguns absolutamente 
idealistas", disse • Sarney, na qualida
de de coordenador da formação do 
PDS confirmada 'pelos demais parti-, 
cipantes da reunião. Sarney afirmou 
que a oportunidade de se criar par
tidos modernos, praticamente a par
tir do marco isero, constitui uma 
vantagem, extraordinária do Brasil 
em relaçáo às Usmocraeias europeias, 
onde há um "envelhecimento progra
mático de seus partidos." 

Já o plano de ação, segundo 
Sanifey, será ajustado à realidade, ao 
Governo e â^ perspectivas de tempo 
em que- este partido continuará sen
do Governo, buscando realizar obje
tívos baseando-se no programa. E à 
Oposição cabe um plano de ação em 
face do programa do Governo. As-, 
sim, d^sse, funciona a moderna De
mocracia, com os partidos passando 
a ser os instrumentos geradores do 
Poder e traduzindo as aspirações da 
população para realizá-las * dando 
condices? para que a sociedVie civil \j 
se autogoverno. j 

O texto recebeu alterações e será 
apresentado qulnta-íeira ao presi
dente Figueiredo para aprovação, se
gundo Sarney porque o presidente 
será um á®s fundadores do nov© par
tido, cujo nome, continuou, não está 
definido, apesar de constar nas có
pias da proposta de manifesto como 
Partido Democrático Social. Além de 
aprovar o texto do manifesto, a 
cúpula política do Governo chegou 
ao consenso de apressar ao máximo 
os trâmites legais para formação do 
novo partido. 

O manifesto, como síntese do 
pensamento politico do partido, terá 
o caráter reformista e transformador 
que se pretende lmprir ao sucedâneo 
da ARENA, disse Sarney, ressaltando 
que o PDS não funcionará apenas em 


