
>^ Sarney: orientação da reforma não muda 
O presidente do P D S , senador 

José Sarney, disse ontem que o 
novo ministro-chefe do Gabinete 
Civil da Presidência, professor 
Leitão de Abreu, deverá seguir a 
mesma orientação sobre as mo
dificações na legislação eleitoral, 
anunciadas na última semana, 
após reunião do conselho político 
do governo. 

Sarney alertou, no entanto, 
para a possibilidade do novo 
ministro contribuir, como jurista, 
para o aperfeiçoamento da propos
ta que, por enquanto, prevê apenas 
a extensão da sublegenda ao pleito 
de governador. 

— Como grande jurista, o 
professor Leitão de Abreu cer
tamente poderá dar uma grande 
contribuição à proposta de reforma 
na legislação eleitoral, sem contudo 
alterar a orientação do presidente 
Figueiredo sobre a matéria — afir
mou. 

O presidente do PDS disse, ain -
da ,que a saída do ex-ministro Gol-
bery do Couto e Silva e a conse
qüente ascensão do professor 
Leitão de Abreu à chefia do Ga
binete Civil, não modificará o curso 
do projeto de abertura política, que 
é coordenada pelo presidente da 
República. 

— Por mais que se lamente a 
saída do ministro Golbery, afirmou 
o presidente do P D S , devemos 
convir que o projeto de abertura 
continuará em desenvolvimento. 
Se achássemos que a simples saída 
de um ministro de Estado abalaria 

essa trajetória, estaríamos di
minuindo o valor das convicções do 
presidente Figueiredo. 

No momento em que se levan
tam dúvidas sobre a consolidação 
do regime democrático no país, 
segundo o senador Sarney, a classe 
política deve, mais do que nunca, 
apoiar o presidente da República. 
Nesse sentido, ele colocou seu par
tido à disposição do presidente. 

— Nosso partido — afirmou — 
está disposto a colaborar com o 
governo, porque nosso relacio
namento com o presidente Fi-

tueiredo sempre foi muito bom. 
lie sempre procurou prestigiar o 

PDS. Por isso, queremos que o 
nosso partido seja o grande ins
trumento para consolidação do 
regime democrático no país. 

O presidente do PDS afastou, 
pelo menos por enquanto, a pos
sibilidade de alteração na legis
lação partidária para facilitar a 

JO; 

Para Sarney, Leitão pode contribuir para aperfeiçoar a reforma 
formação dos pequenos partidos 
políticos. Segundo ele, a exigência 
de três por cento dos votos em 
nove estados e cinco por cento da 
votação nacional deverá ser cum
prida pelos partidos em formação. 

O senador Sarney deixou uma 
ressalva, no entanto, para o caso 
da legislação efetivamente pre
judicar a formação das pequenas 
agremiações partidárias. Se isso 
ocorrer, segundo ele, a lei deverá 
ser revista através de modificação 
no texto constitucional. 

— Embora exista um sentimen
to favorável à formação de todos os 
partidos políticos, a lei deverá ser 
mantida porque as exigências são 
facilmente alcançáveis por todos — 
afirmou Sarney. 

O presidente do PDS criticou a 
tentativa de políticos oposicionis
tas de manterem posições tradi
cionais , ao defenderem a fusão de 
vá r i a s cor renntes p a r t i d á r i a s , 
"porque a bipolarização política es
ta completamente fora da realidade 
do país". 

— Uma coisa é a vontade de al
guns políticos em manterem po
sições tradicionais. Outra, é o 
comportamento do eleitorado, que 
deseja a organização de várias 
correntes partidárias. Há espaço 
para todos. Inclusive para segmen
tos diferentes no mesmo partido, o 
que justifica a extensão da su
blegenda ao pleito de governador 
— explicou o presidente do P D S . 


