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ortaiecimento da vicia política 
BRASÍLIA — O presidente da Arena, s 

to de prestígio da classe política ante o gõ 
criação de novas agremiações, no pronunci 
do, quando por três vezes admitiu a elimí 
çao da Arena das decisões governamental 
temas da atualidade foram objeto de mani 
tas, da Bahia, de António Amaral e Brabo d 
orne Belém, do Ceará e de Júl-o Campos, d 

kJO ENCERRAMENTO da reunião mensal 
da J^áncada situacionista, o senador José 

Sarney falou, reafirmando, de início, sua tese 
da democracia interna, assegurando: "0 presi
dente Figueiredo é extremamente cuidadoso em 
tomar decisões que acha devem nascer do con
senso dá área política". Ele repetiu a necessi
dade da reformulação partidária "como anseio 
da classe política, decorrência da abertura, mes
mo que ela importe na eliminação de todas as 
siglas, até com o sacrifício de nossa própria le
genda. Ela não vai ser feita, porém, para nos 
dividir ou fragmentar nossa estrutura política e 
sim para dar legitimidade ao processo político 
partidário, dentro da normalidade democrática". 

O senador maranhense afirmou ainda: 
"Não basta a reformulação partidária, se o Go
verno não se reformular por igual em termos 
de se ajustar para a nova convivência com as 
forças políticas que lhe dão apoio, se o Go
verno não estiver sinconizade com um tipo de 
administração, escorada nos partidos políticos". 

Sarney manifestou-se contra a realização 
de eleições municipais no próximo ano, "em 

meio à reformulação partidária", informando 
que mais de 80 por cento de deputados e se
nadores são favoráveis à coincidência de elei
ções, "que deve ser decidida juntamente com a 
reformulação partidária" e confirmou que o pro-
jeto da anistia chegará ainda este mês ao Con
gresso. 

A rewnião da bancada arenista teve iní
cio às 10 e 30, com uma exposição do líder 
Nelson Marchezan sobre as proposições gover
namentais que estão em execução ou em ela
boração: 

"A anistia virá este mês para o Congresso 

enador José Sarney, previu ontem o aumen-
v^rnÕT^^^lis^a^reformulaçâo partidária e a 
amento que fez à bancada federal do parti-
nacão da Arena e do MDB. A marginaliza 
s e a falta de definições de sua direçâo sobre 
lestaçôes de Carlos Santana e Ubaldo Dan-
? Carvalho, do Pará, de Paulo Lustosa e Le-
e Mato Grossa 

No cumprimento da proposta de conciliação na
cional do presidente Figueiredo. É bom lembrar 
que o candidato da Oposição pedia um prazo 
de três anos para executar a transição e o Go
verno Figueiredo já deu passos neste sentido 
bem mais avançados antes dos 100 dias de seu 
mandato. Estão aí a revogação dos decretos-leis 
477 e 228, o debate em torne da reformulação 
partidária, o pacote da agricultura". 

O primeiro oradoí da reunião foi Carlos 
Santana, da Bahia, que desfilou queixas contra 
perseguições do governador António Carlos 
Magalhães a seus correligionários, no que foi 
apoiado por Ubaldo Santana, de seu Estado. 
Paulo Lustosa, do Ceaiá cobrou orientação da 
direção partidária quanto a reformulação dos 
partidos, a anistia, a fixação de datas para o 
envio de matérias políticas importantes ao Con
gresso. Leorne Belém queixou-se da margina
lização dos partidos, no tocante. às reformas, 
assinalando ainda que "muitas decisões vêm ao 
Congresso como dádiv? do poder central sem 
que a Arena possa capitalizar eleitoralmente os 
efeitos de medidas que atendem aos reclamos 
da consciência nacional". Ele citou a propósito 
o envio de mensagem revogando os decretos-
leis 277 e 228. António Amaral manifestou-se 
favorável à extinção da Arena e do MDB, afir
mando: "No Pará já não cabem na Arena o 
senador Jarbas Passarinho e o governador Ala-
cid Nunes. Pessoalmente vou ficar ligado ao 
partido de JB com JP na liderança". Brabo de 
Carvalho disse que muitos de seus colegas não 
devolveram à liderançu respostas ao questioná
rio sobre a reformulação partidária por não 
acreditarem no peso de suas opiniões na de
cisão final. 
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