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uer que se antecipe sucessão Íderança do Governo no Senado 
i posição firmada contrária à 

li de antecipação do processo 
fsório presidencial e à prorro-
Í dos mandatos parlamentares, 
Ado afirmou ontem o vice-líder 
/ n i s t a , genador José Sarney. 
e o senador ãfênista que a 

Í
ão de sua liderança quanto ao 
do da deflagração do processo 
isório está de acordo com a 
tacão do presidente Geisel, em 

iro, quando o chefe da nação, o 
)itro do processo em evolução, 
teçará a fazer a avaliação com 
dispuser". 

Juanto ao outro tema discutido 
a semana na Câmara dos De-
tados, a prorrogação dos man-
fos, o senador José Samey garan-
j que se trata de uma ideia que 
mpre recebeu da liderança do 

"tverno no Senado a mais formal 
I ^cidenação, por considerar anti-

;mocrática e não atender aos in-
[Tresses do pais. Ressaltou que a 

rorrogação desvaloriza o voto e 
"ompromete o conceito fundamental 
lo sistema democrático, que é a 
Egitimidade do mandato. 

Por outro lado, a senador pela 
|~Xrena do Maranhão defendeu o can
celamento das reuniões do presidente 
'do Senado, Petrônio Portella, com os 
deputados arenistas no apartamento 
do deputado Herbert Levy, ao afir
mar que o fato não significa, tam
bém, o cancelamento do diálogo den
tro da Arena. 

— Naturalmente o senador Pe
trônio Portella, no objetivo de cum
prir a missão que tão bem está 
desempenhando, saberá, no momento 
oportuno, acelerar as conversações e 
dentro desse quadro de interesses do 
próprio diálogo ele tem mantido as 
conversações não só com o MDB, 
mas com entidades da sociedade 
civil. 

Voltando a condenar a tese de 
prorrogação dos mandatos parla
mentares, o senador José Sarney 
afirmou que a legitimidade é uma 
força de representatividade popular ei 
o ideal para fortalecer as instituiçõei 
políticas. Acentuou que as reformas) 
cons t i tuc iona is que e s t ão sendo 
anunciadas para 78 devem, antes de 
qualquer coisa, transpor e superar e 
legislação excepcional vigente. E 
afirmou entender que os arenistas 
que estão se mostrando pessimista: i 
quanto a uma perspectiva de derrol-
ta da Arena estão em verdade é 
prestando um desserviço ao partido 
e ao pais. 

Afirmou ainda que a visão do caos 
politico, pregada por muitos par
lamentares, trata-se de uma visão do 
caos que é oposicionista e, por isso 
mesmo, conta com o seu total re
púdio. 

José Sarney afirmou estar convic
to de que a Igreja não dificultará os 
en tend imen tos que e s t ão sendo 
promovidos pelo senador Petrônio 
Portella, garantindo ainda que a 
oposição de determinados membros 
da Igreja aos entendimentos dela 

com o Governo são posições iso
ladas. O argumento dos opositores 
ao diálogo é de que as conversações 
só surtirão efeitos se feitas com o 
Governo e não através de inter
mediários. O senador José Sarney 
rebateu este argumento, afirmando 
que o senador Petrônio Portella con
ta com o apoio do Governo e do par
tido. 

FRANCELINO CONTRA 
PRORROGAÇÃO 

Poucas horas depois de conversar 
com o presidente Geisel e com o 
governador Aureliano Chaves, no 
boeing presidencial que os trouxe de 
Belo Horizonte, onde foi inaugurada 
ontem pela manhã a fábrica de 
celulose da Cenibra, no Vale do Rio 
Doce, em Minas, o presidente na
cional da Arena, deputado Fran-
celino Pereira, condenou, em Belo 
Horizonte, enfática e veementemen
te, a tese da prorrogação dos man
datos defendida por parlamentares 
de seu partido e a criação de novos 
partidos por decreto. 

Em entrevista coletiva na sala de 
imprensa da Assembleia Legislativa 
de Minas voltou a afirmar cate
goricamente que, "antes ou depois 
das próximas eleições, o quadro par
tidário não será alterado", mesmo 
porque não haverá tempo suficiente 

Sarney disse que liderança da Arena não apoia 
antecipação do debate sucessório 

para a criação de novos partidos. 
Disse, por outro lado, que não existe 
nenhum imped imento pa ra que 
"eventuais interessados, líderes ou 
grupos, providenciem, dentro das 
diretrizes da Constituição vigente, a 
criação de novas agremiações". 

— O que não é compreensível, 
afirmou Francelino, é que tal ini
ciativa seja deflagrada por arenistas, 

porque, na sua opinião, "inegavel
mente é prejudicial ao nosso par
t ido". E acrescentou: "O nosso 
dever é manter a opinião pública e 
as bases partidárias devidamente in
formadas a fim de que não haja mais 
dúvidas quanto à manutenção dos 
atuais partidos brasileiros". 

Evitando interpretar posições as
sumidas por membros da Arena, 
Francelino, no entanto, advertiu, 
com ar grave, os parlamentares que 
defendem a tese da prorrogação dos 
mandatos, deixando entender que 
recebeu ontem no boeing presiden
cial orientação nesse sentido e que 
se mostrou enojado com a ideia, tal 
o ímpeto de suas declarações: 

— Devem cessar de uma vez por 
t o d a s as especulações q u a n t o à 
prorrogação ou coincidência dos 
mandatos. A ideia prorrogacionista 
serviria apenas para abastardar o 
Poder Legislativo que se nutre da 
vontade popular, declarou aos jor
nalistas, acrescentando: "A pror
rogação, que ninguém deseja, só 
poderia resultar de um ato revo
lucionário ou de uma decisão da 
maioria parlamentar no Congresso. 
A Revolução não praticara' seme
lhante ato e o Congresso não poderá 
fazê-lo porque estaria decidindo em 
causa própria' 


