
Sarneyjrevela que o 
PDS vai buscar agora 
apoio na sociedade 

Brasília — O presidente do PDS, Senador José Sarney, 
disse, ontem, que com a realização das convenções regio
nais, seu Partido cumpriu uma etapa importante de sua 
organlzaçêo, devendo passar, agora, á ação política propria
mente dita, que incluirá a estruturação dos Departamentos 
Estudantil, Feminino, Trabalhista," de forma que possa
mos penetrar em todas as camadas da sociedade". 

O presidente do PDS discorda da possibilidade de 
precipitação do debate'Sucessório, através do lançamento, 
de candidatos a Governadores em todos os Estados, defen
dida em alguns setores do Partido, sustentando que ainda 
está muito cedo para se tratar de um assunto que, agora, só 
poderia tumultuar a vida do país. 

Ação política 
O PDS fez convenções nos Estados, com exceção do 

Acre é do Pará, "em cMma de festa e de absoluta integração 
de todas as correntes, não se registrando nenhum incidente 
desabonador". Agora, o Partido partirá para a ação política 
tendo em vista as eleições de 1982. 

—Com essa posição que tomamos—disse—organizan
do a primeira estrutura partidária, de baixo para cima, 
desde 1964, manifestamos noím solidariedade, em termos 
concretos, ao processo de abertura politica, ao mesmo 
tempo em que estamos criando feitos dentro das institui
ções, uma vez que os Partidos são peças fundamentais no 
jogo democrático. 

Acrescentou que, realizando as convenções regionais, o 
PDS cumpre uma etapa, da qual começa a sair, que é uma 
fase de flutuação dos Partidos, "transição importante no 
processo de aperfeiçoamento democrático no qual está 
empenhado, pessoalmente, o Presidente da República". 

Agora, o PDS parte para a segunda fase, segundo seu 
presidente, que consistirá na estruturação dos diversos 
Departamentos representativos da sociedade, como o Estu
dantil, o Trabalhista e o Feminino, além das suas divisões 
grevistas no organograma partidário, as quais cuidarão de 

>mas de palpitante atualidade, relacionados com ciência e 
tecnologia, educação, profissionalização ou ecologia. 

—Queremos fazer um Partido que seja algo vivo—disse. 


