
W anM 
conversa com Ulysses 

Ao confirmar que terá um encontro com 
o presidente nacional do MDB, deputado 
Ulysses Guimarães, para discutir^ pro
blemas de ordem partidária, tãó logo naja 
compatibilidade em suas agendas, o se
nador José Sarney disse ontem que recebeu 
o apoio do presidente-eleito, general Fi
gueiredo, para a suà iniciativa e para o 
programa que çretehde executar na direção 
do partido. Disse também que o general 
Figueiredo está vivamente interessado 
numa participação maior da Arena no 
governo e motivado cara que sua « mão es
tendida» *a conciliação nacional, possa en
contrar o apoio de todos os políticos e a 
necessária compreensão da Nação. 

O dirigente arenista revelou que trátafá 
com o presidente do MDB de assuntos que 
estão a necessitai* uma ação conjunta, tal 
como a situação dos partidos dentro dessa 
nova realidade de abertura política. 

O dia do encontro dos dois dirigentes 
partidários será decidido tãó logo o senador 
Sarney possa se desvencilhar das tarefas 
mais urgentes na direção da Arena, pois as
sumiu a presidência na semana passada. 
Ele não confirmou, porém, se abordará 
temas como a anistia: redução de mandatos 
dos biônicos, restabelecimento das eleições 
diretas para os governos estaduais extin
ção da Lei Falcão e adoção do voto dis
trital, ideia que ele defende há alguns anos. 

Quanto à anistia declarou que «é im
prescindível ã conciliação nacional e neces
sário que tenha o consenso para que seja a 
mais ampla possível, sem jamais atingir a 
linha da criminalidade» . Ressaltou que es • 
sa posição não é só da Arena, mas também 
de grande parte do MDB. 

Ao mesmo tempo assinalou que não 
tratará com Ulysses Guimarães de ternas 
«que possam nos dividir, mas problemas 
que possam merecer esforço comum» . 
Revelou que as conversas não irão além da 
problemática dos partidos, observando ain
da que temos como eleições diretas, anistia, 
extinção da Lei Falcão merecem meditação 
e debates de maior profundidade. 

Sobre a anistia disse ainda que com a 
posse do general Figueiredo na Presidência 
da República, o ministro da Justiça, Pe-
trònio Portella, em nome do governo e em 
consonância com a Arena, examinará o as
sunto. «Contudo o que diz respeito ao fun
cionamento dos partidos é uma tarefa que 
pretendemos executar» . 

O senador Sarney voltou a defender sua 
ideia de reestruturação da Arena abordada 
por ele tão logo foi indicado para a presidên
cia do partido, ao afirmar què, dentro da 
abertura politica que atuálmente vivemos, 
os partidos têm que ter estruturas ope
rativas para enfrentar essa nova realidade. 
Nesse contexto, revelou que tratará com o 
dirigente emedebista de temas relativos ao 
cumprimento de tarefas partidárias. 

Ele fez questão de deixar claro que a 
iniciativa do encontro com Ulysses Gui
marães será sua, por dois motiVos: o pri
meiro é de cortesia, por ter sido eleito 
presidente da Arena recentemente e, o 
segundo « porque existem alguns temas a 
necessitar de uma ação conjunta que se 
refere ao exame da situação dos partidos 

âue é dispersa e vária, ouvir quais as dificul -
ades que ele enfrenta e discutirmos todos os 

, problemas de interesse á instituição parti
dária» . ' 


