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presidir ontem a solenidade de 
instalação do PDS em Sergipe, o 
senador José Sarney assegurou 
que o partido se dedicará às re
formas e transformações, bus
cando as mudanças pelo consen
so e não pela violência. 

Sarney assegurou que o PDS é o parti
do da estabilidade política do País e, 
dirigindo-se às 500 pessoas que lotavam a 
Assembleia Legislativa, onde se realizou 
a cerimónia, pediu a participação de to
dos para levar a legenda à vitória, dizen
do não querer dirigir "um partido amor
daçado em gabinetes". 
•I — Temos que fazer um Brasil forte, 

onde o povo seja realmente livre. O que 
não se quer são a desavença e o ódio, por 
não contribuírem para se construir uma 

quer mudança sem violência 
verdadeira democracia, disse o presi
dente nacional do PDS. Sarney afirmou , 
ainda que o partido do Governo terá co
mo principal função "a discussão demo
crática em torno dos graves problemas 
que o Pais enfrenta". 

O governador Augusto Franco tam
bém discursou, afirmando que o pluri-
nartidarismo "é a estrada aberta às no
vas ideias e tendências da sociedade bra
sileira". 

A comissão executiva regional provisó
ria do PDS em Sergipe está constituída 
pelo governador e o vice.governador Dje-
nal Tavares; senadores Passos Porto e 
Lourival Batista; deputados federais 
Carlos Valadares, Francisco Rollemberg 
e Raimundo Diniz; ex-governadores José 
Leite e Arnaldo Garcez; industrial Alba
no Franco; e pelo presidente da Assem
bleia, deputado Hélio Dantas. 

O presidente e o secretário geral, en
tretanto, só serão designados no final da, 

semana, informou Hélio Dantas, acres
centando que não haverá problemas na 
escolha, "pois todos estão pensando so
mente na unificação do partido": 

ELEIÇÕES 

O senador José Sarney, em entrevista, 
voltou ontem a colocar em dúvida a pos
sibilidade de os partidos oposionistas 
conseguirem se estruturar a tempo de 

-concorrerem às eleições municipais, ca
so elas sejam mantidas. Já o secretário-
geral, deputado Prisco Viana, ironizou o 
interesse da Oposição na realização 
desse pleito: 

— É necessário que os partidos parem 
de pensar em eleições este ano — adver
tiu — pois a vitória esmagadora do PDS 
seria um fato inevitável. Ê preciso que os 
políticos discutam mais esse problema, 
pois sem dúvida seria precipitado reali

zar uma eleição quando os partidos ainda 
não estão organizados. 

NO RECIFE H 9' 
O senador José Sarney, que chegou on

tem à noite ao Recife, fará, às 13 horas dê 
hoje, na Assembleia Legislativa, na pre
sença de 150 prefeitos e 400 vereadores, ò 
lançamento oficial do PDS em Pernam
buco, Participarão do ato o presidente da 
Câmara, deputado Flávio Marcílio, toda 
a representação do PDS pernambucano 
no Congresso e os 32 deputados que for
mam o bloco do partido na Assembleia. 
Discursarão o senador José Sarney, o go
vernador Marco Maciel, o deputado fede
ral Inocêncio Cliveira, o deputado esta
dual Nivaldo Machado e o vereador Aris
tófanes de Andrade. Das lideranças da 
antiga Arena, só não estará presente o 
ex-governador Cid Sampaio, ainda inde 
ciso quanto à filiação partidária. 


