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Sarney critica 
adita3urado 
proletariado 

O presidente nacional da Arena, senador 
José Sarney, disse ontem ter visto na en
trevista do secretário-geral do Partido 
Comunista Brasileiro aos correspondentes 
brasileiros em Paris « uma séria advertên
cia nacional, pois ele ainda se mostra o 
comunista ortodoxo que não aceita nem a 
camuflagem dos partidos comunistas da 
Europa, quando tiraram dos seus pro
gramas a expressão ditadura do proleta
riado» . 

— Ele reafirma que seu objetivo circuns
tancial é participar de uma frente única 
provisória, — acrescentou o senador Sarney 
—>mas realmente o definitivo é estabelecer 
a ditadura do proletariado. Todos os outros 
aspectos podem ser abandonados, uma vez 
que essa definição básica já diz dos seus 
propósitos. 

Para o líder do governo na Câmara, Nel
son Marchezan, o secretário-geral do PC 
confirmou aquilo que alguns dirigentes do 
MDB vêm dizendo, inclusive o presidente 
nacional, deputado Ulysses Guimarães, que 
« o partido e uma federação de oposições» 
Quanto ao item em que ele recomenda a 
unidade das oposições dentro do MDB, Nel
son Marc'.ezan disse que « cabe ao MDB 
agradecer» . 

— Infelizmente, o MDB continua mais-
preocupado em ser uma federação dei 
oposições do que um partido com soluções 
para os problemas brasileiros, disse Mar
chezan, acrescentando que não saberia in
terpretar o que Luiz Carlos Prestes quis 
dizer ao afirmar que os comités estaduais do 
PC não sofreram tanto com a repressão, nas 
mesmas proporções que o comité central, 
durante o governo Geisel. Primeiro porque 
não li a entrevista no todo e, segundo, por
que não saberia interpretar. 

O presidente da Arena de São Paulo, 
professor Cláudio Lembo,não quis comentar 
a entrevista do líder comunista brasileiro. 
Apenas observou « que distância existe en
tre o tenente (Prestes) de 1930 e o Prestes 
de hoje...» 

O secretário-geral da Arena, deputado 
Prisco Viana,não quis comentar também a 
entrevista do secretário-geral do PC, jus
tificando que,em face dos preparativos para 
a reunião do Diretório Nacional do partido 
amanjiã, não teve tempo de ler a entrevista. 


