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Areiíista acha contraditório 
o bipartidarismo sem o 
s i s t e m a de voto distrital 

Brasília — O Senador José Sarney_£Arena-MA), 
disse ontem que "o bipartidarismo* esta sendo utili
zado de forma defeituosa, pois não existe no país o 
sistema de voto distrital, o que ele considera uma 
"contradição insustentável". 

No dia em que for instituído o voto distrital — 
acrescentou o parlamentar maranhense — estará 
restaurada a legitimidade da representação popular 
no Brasil e do bipartidarismo. A despeito de sua 
tese, ele acha que nada impede a criação de peque
nos Partidos, como ocorre em tantas democracias 
ocidentais. 
SEM SURPRESA 

O Sr José Sarney entende 
que "a campanha para as 
eleições de novembro está 
começando a tomar signifi
cação de um pleito munici
pal, o que lhe parece positi
vo, porque seria até mesmo 
péssimo para o processo po
lítico, se os municípios per
dessem o momento da cam
panha pana discutir genera
lidades de âmbito nacional, 
em vez de enfrentar os pro
blemas locais". 

Ele confessou não ter re
cebido com surpresa os re
sultados de recente pesqui
sa realizada no Rio Grande 
do Sul favoráveis à Arena, 
"em vista da competôncia 
política e. administrativa re
velada pelo Governador 
Sinval Guazeli e do esforço 
empreendido pelo Presiden
te Geisel". 

— Além disto — afirmou 
— os resultados da pesquisa 
no Rio Grande do Sul são 
importantes porque se trata 
de um Estado sempre mar
cado pelo equilíbrio eleito
ral, pela alta politização do 
seu povo e por ter sido ful

cro d« alguns,dos mais im-
p a rtantes acontecimentos 
da política brasileira. 

OS BONS 

Para o Senador mara
nhense, "um bom político 
pode fazer uma boa admi
nistração, mas um mau po
lítico jamais a fará". 

— Todos os líderes políti
cos do Nordeste surgidos 
depois de 1964 — adiantou 
— caracterizaram-se pela 
realização de uma b o a 
gestão à frente da adminis
tração dos seus respectivos 
Estados. Aí estão Jarbas 
Passarinho (Pará), Petrônio 
Portela (Piauí), Virgílio Tá
vora (Ceará), Aluízio Alves 
(Rio Grande do N o r t e ) , 
Paulo Guerra e Nilo Coelho 
(Pernambuco), Lourival Ba
tista (Sergipe), Luís Viana, 
António Carlos Magalhães e 
Lomanto Jr (Bahia), enJ>re 
outros. Depois da Revo
lução, apareceram bons ad-
mftiistradores saídos da po
lítica. Não houve porém em 
nenhum Estado o inverso: 
grandes políticos que te
nham saído das e q u i p e s 
técnicas. 


