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anuncia, serio, que 
ouvirá as bases políticas ,., 
"Além de ouvir senadores e deputados, no> 

auscultaremos as bases que influenciam o pro- c o r 

xq£ cesso." Foi assim que o presidente da Arena, J0 £ 

C/> senador José Sarney, anunciou a finalidade das d l g 

3 » viagens que, durante o mês de julho, empreen- m e 

y i tíerá por vários Estados da federação. ®n' 
2 2 Ele reafirmou, mais uma vez, que "o go- ^ 
f%^ verno ainda não tem decisão tomada a respei- no 

QÍ^ to da extinção dos partidos. E como a defini» ga; 
âSs Ção terá de ser viabilizada através do Congres- ^S 

so — disse — ouvimos deputados e senadores 
<C j * cujas opiniões estão sendo avaliadas", 
O g§> A afirmativa úo dirigente partidário não eo-

*"" incide com as informações originárias de -cír- UÍJj 
< £ «J cuias palacianos, segundo as quais o governe já \ 
2 £ 5 | se decidiu pela extinção da Arena e do MDB © f̂  
^ > . Qu« sua viagem teria assim mais o objetlvo de ™. 
( 0 "^ assegurar & manutenção e, se possível, a am° 5 
i p o pliação*da base parlamentar de apoio ao go- *~ 
|J» verno João Baptista de Figueiredo no Congres- 2, 
^" so, apôs a reformulação partidária. Dado como *; 

presidente do partirêo que substituirá a Arena, g 
estes seriam as últimas viagens que faria, ain= K 
da ostentando a atual legenda. ; 

Sarney viajará amanhã ao Rio, onde par- í 
ticipará de reunião do Clube de Roma. De lá, : 
quinta-feira, seguirá para Maceió. Em Alagoas, ^ 
além dos contatos com dirigentes regionais da • • { 
Arena e deputados estaduais, ele estará pre
sente a um comício do partido no município de 
Rio Largo. Sexta-feira, passará o dia em Re= / 
cife, seguindo á noite para Salvador, onde re= ; 
petirá o mesmo tipo de entendimentos". 

O presidente da Arena incluiu ainda, entre 
os Estados que pretende visitar durante o re
cesso parlamentar, Rio Grande do Sul, Rio, São 
Paulo, Paraná, Minas Gerais e. Ceará sem de
finir, porém, as datas de suas viagens a esses 
Estados. 

Segundo ele, tal roteiro decorre de "deci
são do presidente Figueiredo de apressar os 
contatos para que se possa aferir junto às ba
ses partidárias e às nossas lideranças sua po
sição ante à reformulação partidária. Embora 
esse trabalho já tenha sido feito junto às ban
cadas federais por nossos líderes — pesquisa 
que se encontram em avaliação, é necessário 
uma pesquisa direta de toda as áreas para cap
tar o pensamento da classe política". 

Sarney advertiu que "o trabalho tem sua 
delimitação: todo ele é feito para que se en
contre uma estrutura partidária que possa abri
gar as correntes representativas do país. A fim 
de que realmente se possa ter mecanismos de 
operação democrática estáveis, uma vez que o 
problema da sobrevivência das democracias no 
mundo contemporâneo reside em encontrar o 
leito de estabilidade, que garanta aos governos 
os instrumentos capazes de manter as institui
ções em clima de liberdade e de respeito aos 
direitos Individuais. Evidentemente, atravessa
mos período difícil de transição entre o regime 
de exceção e a plenitude democrática, razão 
porque não podemos improvisar soluções e sim 
buscar aquelas amadurecidas no consenso da 
nação como as melhorei possíveis," • -~— 


