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Jos£Sarne^ 
eufórico com a 

convenção do PDS 
"Agora partiremos para as conven

ções regionais, depois para a nacional e 
até o fim do ano estaremos com o regis -
tro definitivo do PDS, aprovado pela 
justiça eleitoral", afirmou ontem o 
presidente do PDS, senador José Samey. 
eufórico com a realização das convenções 
municipais de sua agremiação e com os 
altos índices de comparecimento regis
trado . I 

O senador maranhense, que enfrentou ; 
resistências para fazer as convenções 
ainda este ano, inclusive um abaixo as- ; 
sinado contrário da bancada federal com ; 
mais de 160 assinaturas, manifestava , 
uma alegria que não vem sendo sua > 
característica nos últimos tempos, ai- i 
guns minutos antes de ir ao Palácio do 
Planalto fazer um relato das atividades 
partidárias: 

"O projeto político do presidente 
Figueiredo - lembrou Sarney - tem, entre 
seus pontos altos, a reforma partidária, 
pois, como ele teve oportunidade de 
dizer,na inauguração da sede do PDS, o 
poder deriva dos partidos no regime 
democrático. Com a realização das con-
venções, estamos atendendo ao desejo do 
presidente e respondendo com fatos aos 
que afirmam que a abertura foi parali
sada , quando ela caminha em rítmo"cada 
vez mais acelerado. Um dos passos im -
portantes desse projeto é a estruturação 
do PDS em mais de 2800 municípios £ 
agora, e, até o fim do ano, em todas as | 
cidades brasileiras, através da orga-£ 
nização de comissões provisórias. Vamos 
manter a campanha pela filiação parti- * 
daria, divulgar o programa partidário e 
fortalecer nossos quadros". 

"Estamos ultrapassando esse período 
de transição - disse Sarney - em que a 
atividade do Congresso teve, muitas 
vezes, momentos de excesso, dando a 
impressão de que os partidos políticos 
não comandavam as suas bancadas. Es
se período começa a ser superado e as
sim, ao contrário do quê se propala, a 
abertura toma ritmo mais acelerado do 
que a estruturação dos partidos constitui 
prova concreta e incontestável". 


