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òarney encontra Ulysses e 
* * O 3 MAl 1979 * 

se diz contra prorrogação 
Brasília — Num encontro casual 

com o presidente da Arena, Senador José 
Sairney, o presidente do MDB, Deputado 
Ulysses Guimarães, ouviu dele a reafir
mação de que não está apoiando a pos-. 
sibiíidade. de adiar as convenções par-
tidãrias. No que diz respeito às eleições 
de 'priefieátos ie vereadores, o dÉigente 
arenisiba apenas confirmou que a questão 
está sob exame, eimbora ele apoie a tese 
da coincidência de mandatas. 

Os cloiiis presidentes partidários em-
contarairam-se ontem, à tarde, mo plená
rio do Senado. O Sr Ulysses Guãmiaraes 
foi ali ouvir o discurso do Sr Mauro 
Benevides (MDB-CE) sobre o escritor 
José de Alencar e saber do" secretário-
geral em exercício, Senador Lázaro Bar
bosa, se haveiria número para reunir ho
je a Comissão Executiva Nacional. Quan-
idio o presidente do MDB ia saindo, che
gava o presidente da Arena e ambos 
conversariam par alguns instantes. 

Mais tíaiMie, em seu gabinete, o Sr 
Ulysses Guimarães voltou a condenar as 
duas anumoiadas prorrogações dos diri
gentes partidários e dos prefeitos e vere
adores. 

— Não podemos acreditar que o Pre
sidente Figueiredo, depoáis de prometer 
e tdie jurar fazer deste país uma demo
cracia, possa concoiridar com supressão 
de eleições. 

Na sua opiftiHto, se prevalecer a tese 
da coincidência cie mandatos — o que 

"provocaria o adiamento das eleições mu
nicipais de 1980 para 1982 — "surgirá o 
Partido do voto nulo". Isto porque, frisou, 
o eleitor terá 28 opções, nas eleições ge
rais, se restabelecidas eleições diretas e 
mantido o bipartidarismo com â suble-
genda. 

Além diiísso, o Sr Ulysses Guimarães 
mostrou que com a coincidência, os mais 
prejudicados serão os deputados estadu
ais e federais, "já que o comando da 
campanha ficará com os d i r e t ó r i o s 
muntepaiis''. Ele não aceita o argumento 
de que não há condições para suportar 
os gastos com as eleições municipais de 
1980. "No lugar de suprimir eleições, deve 
o Governo encontrar mete de coibir os 
abusos do poder económico" observou. 

O priesildienite ido MDB, a exemplo do 
Senador Franco Mantoro, não revelou 
maior preocupação com a vitória da Are
na nas 12 das 13 estancias paulistas, 
domingo. Lembrou que nos pequenos 
municípios sempre a Oposição leva des
vantagem, "mas o importante é que fo
ram realizadas eleições, ganhe quem ga
nhar". 

Já o Sr Franco Montoro informou 
que o- MDB teve oito mil votos a mais 
nas estancias, em relação a 1976, "o que 
é um bom sinal". 


