
4 — POLÍTICA E GOVERNO 

•H&V\ 

Sarney inicia amanhã 
Volta Redonda — O presidente nacio

nal do PDS, Senador José Sarney, confir
mou, ontem, sem revelar os nomes/que 
pretende iniciar, amanhã, contatos com 
dirigentes e líderes dos Partidos de opo
sição, descartando, contudo, que esteja 
tentando negociar um projeto de união 
nacional. 

"Os Partidos políticos devem partici
par como um todo da vida nacional. 
Admito negociações com as agremiações 
da área oposicionista, em determinadas 
circunstâncias. Os Partidos oposicionis
tas não são vistos por mim e nem pelo 
Governo como inimigos. Eles são apenas 
nossos adversários e cabe conversar com 
seus representantes, sempre que neces
sário", acrescentou 0 dirigente do PDS. 

O que pretende 
Antes de se dirigir para uma concen

tração do PDS em Volta Redonda — a 
mais importante cidade do Sul do Esta
do do Rio — o Senador José Sarney 
manteve um contato com políticos pe-
dessistas da Baixada Muminense, em 
Nova Iguaçu, quando disse que não bus
cará, nas conversas com a Oposição, ne
nhuma fórmula mágica. 

"Estão afirmando até que eu desejo 
formar uma coligação partidária com es
te ou aquele Partido oposicionista, mas 
isto não é verdade. Eu vou procurar 
dirigentes e líderes da Oposição para 
trocar ideias sobre temas institucionais. 
Nada mais que isso", completou. 

O otimismo 
Em Nova Iguaçu, numa conversa com 

os Deputados federais Simão Sessin e 
Darcílio Aires e os Deputados estaduais 
Jorge David e Edson Guimarães, assisti

da pelo Senador Amaral Peixoto, o Sr 
José Sarney não escondeu uma certa 
dose de otimismo e acentuou que "o 
PDS, também no Estado do Rio, recebe
rá na hora oportuna a ajuda necessária 
para lançar candidato ao Governo flumi
nense". 

O presidente nacional do PDS reco
nheceu que o Partido sucessor da Arena 
ainda não está no Governo. Pediu, então, 
aos seus integrantes no Estado para que 
redobrem os esforços visando à organiza
ção partidária, "porque tudo será mais 
fácil depois". 

Revelou que não atendeu um apelo de 
150 parlamentares federais para adiar 
para o ano que vem as convenções do 
PDS, que se realizarão este ano, a partir 
de 5 de outubro (as municipais), com um 
argumento: "O Partido tem de estar logo 
pronto e esse retardamento acabaria por 
criar dificuldades Insanáveis". 

A mobilização 
Já em Volta Redonda, numa rápida 

entrevista, o Sr José Samey disse que o 
PDS se propõe a ser "o Partido da estabi
lidade política nacional". Enumerou, de
pois, como anda o trabalho de mobiliza
ção da agremiação em todo o país: 

"Temos 2 mil e 545 Comissões Munici
pais instaladas, com 24 mil e 400 lideran
ças atuando. E filiamos ao Partido até 
agora 2 milhões e 500 mil eleitores". 

O presidente nacional do PDS reivin
dicou, ao mesmo tempo, para o seu Parti
do, os grandes feitos políticos que ocorre
ram no país, entre 1978 e 1979: "O fim do 
AI-5, o retorno ao pluripartidarismo e a 
anistia são bandeiras nossas. Elas não 
contaram com o apoio do extinto MDB e, 
por via de consequência, das oposições". 
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