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José Sarney 

BRASÍLIA (O 
GLOBO) - O 
presidente do 
PDS, senador Jo
sé Sarney, disse 
ontem que a 
orientação nacio
nal do partido pa
ra a campanha 
eleitoral será 
destacar a im
por t ânc i a da 
atuação do presi
dente João Figueiredo no processo de 
abertura política. 

Os candidatos do partido, segundo 
Sarney, deverão dizer aos eleitores 
que o voto no PDS beneficiará o pro
cesso de redemocratização do País. 

Além da orientação nacional a ser 
seg-mú oftlo partido, o senador Sar
ney disse que cada diretório regional 
deverá preparar diretrizes setoriza-
das, de forma a abordar os temas com 
conotação local. 

O presidente do PDS anunciou, ain-
cia, a criação de uma Comissão Nacio
nal de Propaganda, que terá a incum
bência de elaborar o programa míni
mo a ser observado pelas seções re
gionais. A decisão, segundo Sarney, 
tem por objetivo buscar a unidade do 
discurso partidário. Para o trabalho, 
deverão ser contratados especialistas 
em propaganda de massa. 

ECONOMIA 

Com vistas a subsidiar os candida
tos do PDS com dados sobre as ques
tões económicas, a direção do partido 
tomou a iniciativa de convidar minis
tros de Estado e técnicos de alto nível 
para debates com os políticos do parti-

A partir do dia 12, todas as quartas-
feiras às 10 horas, a direção do PDS e 
os seus parlamentares terão oportuni
dade de discutir problemas econó
micos com um ministro ou técnico da 

. área económica. 
Ao anunciar a medida, o senador Jo

sé Sarney disse que tem por objetivo 
integrar o partido ao Governo, "por
que a administração estará sendo jul
gada na campanha eleitoral". Com os 
subsídios dos técnicos, segundo Sar
ney, os candidatos terão condições de 
responder às questões práticas a se
rem levantadas pelo eleitorado. 

Além das orientações com respeito 
à propaganda eleitoral, o PDS preten
de preparar um manual de campa
nha, que só não foi concluído porque 
as instruções do Tribunal Superior 
Eleitoral ainda não foram baixadas. 

Prisco e Leitão 
preparam material 

O secretário-geraldo PDS, deputa
do Prisco Viana, reuniu-se ontem com 
o chefe do Gabinete Civil, Leitão de 
Abreu, para tratar da elaboração de 
material de apoio para a campanha do 
PDS em todo o País. 

Segundo Prisco Viana, o PDS tem a 
sua programação e o Governo outra, 
havendo necessidade de uma compati
bilização, no que se refere à uniformi 
zação de linguagem e informações 
Disse também que o partido e os ór 
gãos de Governo trabalharão de for 
ma articulada com o objetivo de divul 
gar, através da campanha, as realiza 
ções da atual administração. 
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