
Sarney abre encontro 
de mulheres dizendo8 

que PDS é reformista 
BRASÍLIA (O GLOBO)-Ao 

abrir o li' Encontro Nacional 
do Movimento da Mulher De* 
mocrática Social (MDS), o pre
sidente do PDS, senador José 
SâfBB#y afirmou omemTiuTTi 
seu partido "é a base da estabi
lidade política que tem assegu
rado ao presidente João Fi
gueiredo a continuação do seu 
projoto de abertura democráti
ca" 

— O PDS — disse Sarney — 
não é imobilista e reacionário, 
e nem revolucionário. Somos 
um partido de centro, mas re
formista. 

O 1? Encontro Nacional do 
MDS, que será encerrado hoje, 
às 2» horas, com discurso do 
Presidente da República, foi 
instalado ontem à tarde no au
ditório Petrônio Portela, sob a 
presidência da senadora Euni
ce Míchilles (PDS-AM) ecom a 
participação do presidente do 
PDS, José Sarney, do presiden
te do Senado, Jarbas Passari
nho, lo governador do Amapá, 
Aníbal Barcellos, da primeira 
d anu; do Estado de São Paulo, 
Neuza Marin, do ministro Gui-
do Mondim, parlamentares e 
representantes de ministros de 
Estado. Quase todos os parla
mentares estavam acompa
nhados de suas mulheres, que 
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lideravam as caravanas de 
seus respectivos Estados, num 
total de cerca de 500 mulheres, 

O presidente do MDS, Eunice 
Míchilles, fez um discurso ri''.--
tacando as realizações do Go
verno na área social. Advertiu 
ela: 

Não podemos assistir apáti
cas às investidas da Oposição, 
que, sem compromisso com a 
verdade, promete ao eleitorado 
a terra da promissão, onde não 
haverá fome, nem inflação, 
nem miséria". 
IDEOLOGIA 

O presidente do PDS, que 
também falará no encerra
mento do encontro, fez um ba
lanço das atividades do parti
do, concluindo que a sua legen
da é a mais bem estruturada do 
Pais, pois mais de 500 mil bra
sileiros estão diretamente en
gajados em órgãos diretivos e 
a agremiação tem mais de três 
milhões de filiados. 

Ao definir o PDS como um 
partido de centro, mas refor
mista, Sarney declarou: 

"Não somos realmente um 
partido ideológico, mas um 
partido doutrinário, que não 
quer o imobilismo nem a vio
lência, que busca a reforma 
através do diálogo e dentro do, 
caminho democrático". 


