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estrangeiros que o Governo não controlará a reforma partidária 

' A"i • JORNAU DE BRASftJA» 

Sarney admite facilitar 
estruturação partidária O presidente da Arena, senador 

José Sarney, admitiu ontem a pos
sibilidade de serem abrandadas as 
exigências estabelecidas na Emenda 
Constitucional n° 11 para a criação de 
partidos políticos. Disse Sarney, que, 
nos contatos que manterá com li
deranças arenistas de vários Estados 
do país, neste mês dé julho, «terá que 
ser avaliado até que ponto a atual 
legislação é impeditiva à consecução 
do projeto de reformulação partidária 
do governo». 

Quanto à extinção da Arena e do 
MDB — dada como certa em meios 
oficiais —, o presidente José Sarney 
voltou a afirmar não existir por en
quanto qualquer decisão a respeito, 
mas apenas uma tendência nesse sen
tido entre os parlamentares arenistas. 
O senador José Sarney estará hoje no 
Rio de Janeiro para participar da 
reunião do Clube de Roma, e quinta-
feira iniciará a primeira etapa da série 
de viagens que fará a diversos Es
tados para manter contato com as 
lideranças e as bases da Arena a res
peito da reformulação partidária. 

O programa do senador prevê a ida 
a Maceió amanhã (quinta-feira), 
depois a Recife na sexta-feira e a Sal
vador no sábado. Ainda sem data 
prevista, mas já confirmadas, são as 
viagens ao Rio Grande do Sul, Pa

raná, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Ceará e Minas Gerais. Segundo Sar
ney, «há que apressar imediatamente 
os contatos, para aferir o pensamento 
das bases e das lideranças da Arena, 
tendo em vista a decisão do presidente 
João Figueiredo de marchar para a 
reforma partidária». 

Acrescentou José Sarney que o 
projeto do governo buscar a cons
trução de uma estrutura partidária 
representativa das diversas correntes 
políticas do país, a fim de que real
mente se possa ter mecanismos de
mocráticos estáveis. «As grandes 
democracias modernas do Ocidente» 
disse Sarney, «precisam de um leito 
de estabilidade para assegurar aos 
governos os necessários instrumentos 
a sua manutenção». 

Isso, prosseguiu o senador, deve 
ser alcançado dentro de um clima de 
liberdade e respeito aos direitos in -
dividuais. Para José Sarney, «o Brasil 
está atravessando um período par
ticularmente difícil, porque está se 
processando a transição da exceção 
para a plenitude democrática, e não é 
possível se arriscar nada nesse 
processo». 

«Todas as soluções deverão ser 
bem estudadas e deverão representar 
o consenso da Nação», finalizou o 
senador. 
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