
Novos partidos podem surgir 
A maior barreira para 

a formarão de novos par
tidos está na legislação 
em vigor e suas inúmeras 
exigência^. Maáum gran
de númefò de políticos es
tá convencido de que a 
Constituinte funcionará 
com grupos de deputados 
e senadores que compar
tilham as mesmas ideias 
e que, fio futuro, pode
riam optar pela consoli
dação através de uma no
va sigla. Ou buscar abri
go em alguma legenda 
que corresponda às teses 
que defendem. 

Ontem, o presidente do 
Senado, José Fragelli, 
concordou com a ideia 
que toma corpo entre 
políticos de diversos par
tidos. E até apontou o em
brião de urna nova legen
da dentro da UDR (União 
Democrática Ruralista), 
que poderia ser o partido 
agrário brasileiro, "não 
com o caràter reacioná-
rlo que insistem em lhe 
atribuir, mas com objeti-
vo de defehçNíroíHriterès-
ses dos gratiâêsTrnédlos e 
pequenos pecuaristas, la
vradores, agricultores e 
pessoas que vivam da ter
ra". 

Fragelli acredita que o 
crescimento excessivo do 
PMDB fatalmente obri

gará que alguns dos seus 
deputados e senadores 
busquem outros cami
nhos partidários, o que 
Considera normal e até 
salutar para a vida políti
ca. O fluxo e refluxo den
tro das legendas sempre 
ocorreu e vai continuar 
existindo, disse o sena
dor, certo porém de que 
tudo se realizará com 
prudência e cautela: "Afi
nal, ninguém larga um 
amor de uma hora para 
outra". 

Reticente quanto à for
mação de novos partidos, 
o senador porém admite a 
migração entre as legen
das que resistirão às exi
gências legais, o PMDB, 
PFL, PDS, PDT, PT, 
PTB, com registros, e no 
máximo um ou dois dos 
nanicos. Esse quadro, na 
sua opinião, traz vanta
gens, porque um número 
excessivo de siglas ape
nas dispersa ideais e dou
trina. 

Para ele, a Constituinte 
balizará a vida partidária 
porque a tendência será a 
reunião daqueles que de
fendem determinados in
teresses para votar as 
matérias em conjunto. 
Após a elaboração da no
va Carta, previu, será na
tural que optem por per
manecerem unidos. 


