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Brasília — O presidente 
da Arena, -Senador -fftrg-e 
•Ãarnesr, acha difícil o adia
mento das convenções de, 
julho, agosto e setembro 
para escolha dos novos diri
gentes partidários, mas aŝ -
segura que a maioria dos 
arenistas, em sondagem 
que vem promovendo, se in
clina pela coincidência elei
toral de 1982, ou seja, pelo 
adiamento do pleito munici
pal de 1980. 

O Sr José Sarney, que te
ve audiência de mais de, 
uma hora, ontem, entre llh 
e 12h30m com o Ministro 
Petrônio Portela, da Justi
ça, disse, que não vai haver 
prorrogação de mandatos 
dos dirigentes partidários, a 
menos que haja condição 
para aprovar projeto de lei, 
até junho, adiando aquele 
pleito por 60 dias, coisa em 
que não acredita. 

Como não acredita que 
seja possível votar projeto 
de lei no Congresso, iate ju
nho,,o presidente da Arena 
não crê no adiamento das 
eleições partadáfias. Acredi
ta, contudo, na possibilida
de de a d i a m e n t o das 
eleições de 1980, e m b o r a 
pondere que ainda não exis
te nenhuma decisão a esse 
respeito. 

— Estamos ouvindo -m 
(base®. Pelo que recolhemos) 
aité agora, maioria sigínSifi-
catiiva, no caso, mais' de 
dois terçosi, é favorável à 
coincidência em 1982 ou ao 
adiamento das eleiçõesi miu-
nicipais de 1980. De minha 
paritie, não tenho opinião — 
idásse' o Sr José Sarney, 

(PRISCO 

No f ínal desta semana) ou 
no linicio da próxima o se-
cretáirio-geiral da Arena, De
putado Prisco Viana.' (BA), 
espera concluir o levanta
mento do Partido, a respei
to da tendência da maioria 
sobre o adiamento oiu não 
das convençõies partidárias 
e, principalmente, da pror
rogação ou não dosi manda
tos dos atuais prefeitos e 
vereadores. 

Ontem, o dirigente are-
aiista revelou que no último 

• fim de semana ele e o Sena
dor José Sarney, presidente 
do Partido, receberam ma-
(MíesfcaçõeB de lidere* da, 
Arena de Santa Catarina, 
íavOTáveis a o adiamento 
da,si eliedções m u n i c i p a l j 
marcadas para o próximo 
-ano. o Governador Jorge 
Bornhausen, o Víee-Gover-
n»ador Henrique Córdova v 
á liderança na Assembleia 
defenderam a prorrogação 
dos mandatos de prefeitos 
e de vereadores e, ainda 
° a d i a m e n t o úa& CQíij 

vençôe® partidárias. 1 


