
Sarney desconversa quando se fala em partidos 
O presidente da Arena, senador i—~ " iUtl f979 

• José Sauiey, uflir quis confirmar a in
formação de que o presidente Figuei
redo enviará ao Congresso, no mês de 
outubro, mensagem extinguindo os 
atuais partidos e instituindo o voto 
distrital misto no pais. Ele preferiu 
desejar que "o MDB, que se tem fur
tado até agora a colaborar no proje-
to de abertura politica, possa no pro-
jeto de reformulação partidária faci
litar as nossas tarefas até mesmo pa

ra que sejam encontradas soluções de 
de consenso no interesse do pais". 

A referência do presidente Figuei
redo à reforma partidária, em sua 
Justificativa do projeto de anistia, 
foi saudada com entusiasmo pelos vi-
ce-lideres da Arenai Cantidio Sam
paio e Ibrahim Abi Ackel, pelo ex-
presldente da Arena paulista, Pedro 
Carolo e pelo ex-governador do Pa
raná, Paulo Pimentel. 

Segundo o dirigente da Arena, 
"não há nada marcado par qualquer 
providência legislativa sobre reformu
lação partidária, uma vez que a deci
são final dependerá de um amplo de
bate e a extensão desse debate, que 
se processará no âmbito de nossas 
forças políticas, não tem prazo defi
nido. Evidentemente que o nosso in
teresse é de abreviar, o máximo pos
sível, as soluções porque não podemos 
submeter a cias"» politica a um lon
go período de r f plexidade". 

O senador José Sarney anunciou 
que no mês de julho intensificará "as 
consultas sobre a reformulação e nes-

Sarney: sempre fiel ao regime que 
está no poder 

se sentido, de acordo com a coorde
nação que me foi entregue pelo mi
nistro da Justiça, em nome do Go
verno, visitarei alguns Estados da Fe
deração para melhor aferir as aspi
rações de nossos companheiros. Acre
dito que o MDB que se tem furtado 
até agora a colaborar conosco no pro
jeto de abertura politica possa fazê-
lo quando da reformulação partidá
ria". 


