
Sarney quer mais autonomia 
para PDS frente ao Governo 

Brasília — Já existe um consenso de que o 
PDS tem que ser um Partido autónomo, com 
uma área de atuaçáo mais livre em relação ao 
Governo, para que se torne efetivamente em 
um instrumento politico com objetivos a curto, 
médio e longos prazos, segundo afirmou ontem 
o presidente do novo Partido, Senador José 
Sarney. 

Ele e outros dirigentes do PDS deverão 
cumprir um extenso programa de viagens no 
mês de fevereiro, para instalar as comissões 
regionais provisórias do Partido em todos os 
Estados e Territórios federais, dentro do objetí-
vo traçado de estruturar diretórios em todos os 
Municípios brasileiros antes do fim do ano. 

Autonomia 
O Senador José 8araey conseguiu conven

cer o Presidente da República, o Ministro Gol-
bery do Couto e Silva e outros membros do 
comando político de què um Partido não pode 
ganhar respeitabilidade se ficar subordinado ás 
estritas linhas de orientação do Governo, como 
ocorreu com a Arena, durante toda a sua exis
tência. 

Por isto, o programa do novo Partido deve 
ser abrangente, projetando-se para além do 
Governo, porque suas metas ideais não podem 
ser cumpridas em espaços circunstanciais de 
tempo, mas durante toda a sua existência. Só 
assim será possível motivar todos os seus inte
grantes, das bases á cúpula, segundo o Sr José 
Sarney. 

— O Governo — disse — é circunstancial e o 
Partido, permanente. Há um consenso no Go
verno e entre nossos líderes de que esse é o 
objetivo que devemos ter em mira para criar 
uma agremiação moderna e capaz de represen
tar as diversas camadas da sociedade brasilei
ra. Queremos um Partido dinâmico, como a 
sociedade em que vivemos. 

O Sr José Sarney explicou que o grande 
trabalho a ser realizado pelas lideranças gover-
nistas tem o objetivo de fundamentar a estrutu
ra do novo Partido a partir das bases, a fim de 
que seja possível criar uma agremiação parti
dária de baixo para cima, desde o Município até 
o plano nacional 

Esta tarefa se tornaria inviável se ao Partido 
fosse reservado o mero papel de braço do 
Governo no meio político. E foi tendo em vista 
tal objetivo que o Sr José Sarney teve a preocu
pação "de projetar as aspirações das diversas 
camadas da população brasileira" no programa 
do PDS. 

Reunião 

Na reunião de amanhã com o Ministro da 
Justiça Ibrahim Abi-Ackel, o Senador José 
Samey e os líderes Jarbas Passarinho e Nelson 
Marchezan deverão concluir a análise da minu
ta do manifesto do Partido govemista, que 
deverá ser publicado no dia 3 de fevereiro, 
conforme calendário já estabelecido. 

O encontro de amanhã, no Ministério da 
Justiça, servirá ainda para que a cúpula políti-
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ca do Governo leve um pensamento comum à 
reunião de quarta-feira próxima, com o Presi
dente da República, quando serão definidos os 
textos dos estatutos do programa e do mani
festo. 

O Deputado Prisco Viana, secretário-geral 
da antiga Arena, reafirmava ontem a disposi
ção de estruturar o PDS em todos os municí
pios brasileiros, partindo-se, posteriormente, 
para a organização de distritos, nos termos da 
lei de reforma partidária aprovada pelo Con
gresso Nacional. 

A Arena tinha Diretórios em 3 mil 967 muni
cípios brasileiros e o Deputado Prisco Viana 
acredita que o PDS terá condições de se estru
turar em todas aquelas sedes municipais até o 
fim do ano. Para isso, serão mobilizadas todas 
as lideranças do novo Partido. 

O parlamentar baiano lembrou a importân
cia das viagens do presidente do Partido e 
outros líderes, tendo em vista a necessidade de 
ouvir os governadores e importantes líderes 
regionais para a composição das Comissõea 
Regionais provisórias, pois o critério é o de nãq 
deixar nenhuma corrente expressiva de fora 


