
fíPV « 

/U^i ( IMPlflT 
POLÍTICA E GOVERNO - 3 

mey é contra o adiamento 
das convenções partidárias 

Brasília — O presidente da 
Arena, Senador José Sarney (MA), 
já comunicou ao Ministro da Jus
tiça, Petrônio Portella, que, em 
princípio, é contrário à prorroga
ção dos mandatos dos atuais diri
gentes partidários,0 seja por que 
período for. Ele acha que as elei
ções para os Diretórios, em todos 
os níveis, favorecerão o processo 
de dinamização da Arena. 

Apesar da posição do Senador 
Sarney, a hipótese da prorrogação 
dos mandatos dos dirigentes parti
dários, pelo imenos ao nível muni
cipal, não está afastada, porque 
tem vários defensores. Esta sema
na, o Senador Jarbas Passarinho 
(PA), líder do Governo, informou 
que "segundo alta figura da Arena 
a prorrogação está decidida". 

Correntes 

Na Arena existe uma corrente 
a favor e outra contra- a prorro
gação. A primeira alega que não 
existe praticamente tempo para 
realizar as convenções nas datas 
previstas e que os políticos "estão 
desgastados, principalmente no as
pecto financeiro" em consequência 
da última campanha eleitoral. Por 
outro lado, com as sucessivas infor
mações de reformulação do quadro 
partidário, estas convenções não 
despertam maior interesse. 

Os que são contrários à pror
rogação, liderados pelo Senador 
José Sarney, entendem que as elei
ções dos novos Diretórios serão de
cisivas para revitalizar os Partidos, 
especialmente a própria Arena, que 
estaria era processo de recuperação 
apesar das notícias de modifica
ção do quadro partidário. O Sena
dor José Sarney, que tem no Depu
tado Nelson Marchezan (RS), lí
der arenista na Camará, um aliado, 
contesta a possibilidade dã prorro
gação, lembrando inclusive que ela 
terá de ser aprovada pelo Con
gresso. 

Contra 

Na Arena vários parlamentares 
já ^comunicaram oficialmente à di-
reção do Partido que são contrá
rios à prorrogação. O primeiro 
documento neste sentido foi enca
minhado pela bancada da Arena 
no Paraná, assinado por 15 de seus 
20 integrantes. ( 

Para alguns. arenistas. a pror
rogação viria apenas beneficiar o 
MDB, que tem vários grupos em 
choque. De acordo com estes obser
vadores as cisões existentes nos 
diretórios do MDB em São Paulo 
(o grupo do Senador Franco Mon-
toro contra o do Senador Orestes 
Quércia), Rio Grande do Sul (bri-
zolistas contra os liderados do Se
nador Paulo Brossard) e Rio de 

Janeiro (os chaguistas contra os 
autênticos) tenderiam a se agra
var. 

A prorrogação, no entanto, con
tinua sendo examinada porque se 
o Governo decidir promover, a (re
formulação partidária antes., do fim 
do ano será inconveniente,, quer do 
ponto-de-vista político, quer do 
ponto-de-vista ético, eleger em se* 
ternibro presidentes partidários 
com mandatos de apenas dois me-
.ses. 

Há 15 dias, o Senador José 
Sarney, ao sair de um encontro 
com o Ministro da Justiça^ipetrôr 
nio Portella, descartou a possibili
dade da prorrogação dos mandatos 
partidários, mas admitiu um adia
mento de 60 dias na realização das 
convenções de julho (municipais)» 
agosto (regionais) e setembro (na
cionais). • 

O adiamento levantou logo 
uma ponta de suspeita de líderes 
oposicionistas, entre eles o Senador 
Roberto Saturnino, vice-prêsidente 
do MDB, para quem a questão, se 
suscitada, encobre o propósito de o 
Governo tentar mais uma Vez en
contrar a fórmula para a dissolu-* 
ção dos atuais Partidos.' A iniciati
va, segundo o Senador, visaria a 
dar tempo ao' Ministro da^Justiç/aJ 

para abrir um leque, com é( refor
ma da legislação atuaí, no sentido 
de facilitar, em detrimento do 
MDB, a criação de novos Piirtidos. 


