
S 4 — POLÍTICA E GOVERNO 

Sarney nega apoio a Lobão mas não rasga 
Recife — O presidente nacional do PDS, 

Senador José Sarney assegurou ontem que o 
Partido "não rasgará seu programa na pri
meira votação de emenda constitucional", 
mas negou apoio da agremiação à proposta 
de emenda do Deputado Edison Lobão, que 
restabelece as eleições diretas para os Go
vernos estaduais. 

Alegou que "a Emenda Lobão é uma 
medida de um nosso companheiro, de cará-
ter pessoal. Como o Presidente Figueiredo 
vem comandando o processo de abertura, a 
iniciativa de restabelecer o pleito teria que 
ser dele. Temos que mostrar a nossa solida
riedade politica ao Presidente, e vamos sus
tentá-la". 

Prioridades 

A entrevista foi concedida à tarde no 
Campo das Princesas—o Sr Sarney reserva
ra a manhã para visitar a sua avó, que mora 
em Olinda. Quando indagaram se o progra

ma do PDS, tido como muito avançado, 
seria cumprido, já que a extinta Arena dei
xou muito a desejar, ele explicou: "Não 
podemos comparar duas realidades distin
tas, uma que existiu com relação à Arena e 
outra que existe com respeito ao PDS. Evi
dentemente, que a Arena cumpriu muitas 
partes do seu programa. Quanto ao PDS,? 
começamos a sentir que o Partido devia ter 
um programa que estivesse diretamente vin
culado a uma doutrina, e a nossa vinculação 
é com a democracia social". 

Disse que o programa do PDS não é 
"avançado, mas realista, pois como o Brasil 
tem grandes problemas, a prioridade tem 
que ser o social. Vamos cumprir o programa. 
Mas este é sobretudo um conjunto de aspira
ções e não se realiza numa hora nem num 
minuto. Seria terrível que um Partido que 
num dia cumprisse todas as aspirações. Va
mos concretizar o que for imediato e germi
nar ideias que possam crescer, formar uma 
consciência para o futuro". 
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