
Sarney recomenda 
' a Magalhães que 

crie seu partido 
0 presidente da Arena, senador José 

| Sarney {MA) recomendou informab 
mente ao deputado Magalhães Pinto 
(Arena-MG) que desfechasse sua ofeir? 
siva para formação de um terceiro par^ 
tido. Esclareceu que não falou oficiáK 
mente, foi apenas um diálogo ameno-â 
rápido entre dois amigos e não entre o 
presidente da Arena e um deputado. y 

— Foi um encontro casual — confes
sou o senador maranhense — Apenas 
brinquei com o deputado Magalhães 
Pinto, dizendo-lhe que está na hora c\e 
tratar do seu partido, já que o problema 
está posto ao debate. Nada mais. •• 

Mesmo com a tácita anuência do 
presidente da Arena, senador José Sar-

jney, o deputado Magalhães Pinto 
/(Arena-MG) não pretende iniciar ges* 
/ toes concretas para a formação do seu 

partido político, porque só irá enveredar 
decididamente por esse caminho quan
do o governo definir a orientação qué 
pretende imprimir à reforma da Lei Or
gânica dos Partidos Políticos. " 

O ponto crucial da reforma, segundo 
Magalhães Pinto, é o dispositivo da 
emenda constitucional n° 11, segundo o 
qual os atuais detentores de mandato 
que mudarem de partido perderão o 
mandato caso a nova agremiação em 
que ingressarem não obtenha resulí 
tados favoráveis no próximo pleito. 

A adesão de doze senadores do MDB 
ao futuro "partidão" — o velho PSÇ) 
com outra roupagem para não cons
tranger os antigos udenistas — foi dada 
como certa, ontem, pelo senador Gastão 
Muller (Arena-MT), um de seus ar-
ticuladores. Ele recebeu esta previsão 
de um senador oposicionista, com quem 
se reuniu para discutir a reformulação 
partidária/. 

O deputado Juarez Batista (MDÇ-
MG), um dos organizadores e n g r u p o 

I de moderados do MDB, fez uma ex^ 
posição ao senador Tancredo Neves 
(M DB-MG) sobre o que pretendem seus 

> integrantes. O senador Tancredo Neves 
\ considerou o grupo "muito interessan

te'*, de acordo com o deputado. 

Em Porto Alegre, o diretório re
gional da Arena, por iniciativa da ban
cada estadual do partido, iniciou ontem 
o envio, aos 232 diretórios municipais 
gaúchos, de um questionário sobre as 
questões políticas atuais, em pauta, en
tre elas a conveniência ou não da extin
ção de Arena e MDB, prorrogação e 

; coincidência de mandatos, votos dis : 

trital e eleições diretas. 


