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Sarne)L_já propõe medidas para 
fortalecer partidos políticos 

Brasília — O Senador José Sar-
ney anunciou ontem que, entre as 
medidas que considera necessárias 
para fortalecer a vida politico-parti-
dáría do país, como recursos para os 
Partidos, meios de comunicação de 
massa e um reaparelhamento da Jus
tiça Eleitoral, inclui-se a criação do 
Serviço Nacional de Alistamento Elei
toral. 

O Senador maranhense obteve 
carta branca do General João Bap
tista de Figueiredo para execução de 
seu programa de fortalecimento dos 
Partidos políticos, através de uma 
completa reformulação das legisla
ções eleitoral e partidária, pois o no
vo presidente da Arena convenceu O 
futuro Chefe de Governo que não há 
regime estável e duradouro sem Par
tidos políticos fortes. 

Arquivo 

Objetivos 

O Sr José Sarney acha que a 
Arena, tendo papel saliente como su
porte político do Governo na execução 
do projeto de distensão do Presidente 
Geisel, garantindo, sozinha, a apro
vação da reforma constitucional, está 
desafiada a Ingressar numa segunda 
etapa, a do aprimoramento democrá
tico, meta determinada pelo novo Pre
sidente da República. 

Para isso, torna-se indispensável, 
antes de tudo, uma estrutura parti
dária que viabilize um maior entro
samento do Partido com o Governo 
e vice-versa. Em segundo lugar, co
loca em destaque um projeto político 
abrangente de maneira a conciliar a 
nação "através de aproximações su
cessivas que nos façam chegar & de
sejada democracia plena". 

Nesse trabalho de reestruturação 
da Arena, em todo o país, o Sr José 
Sarney reservou lugar especial para a 
seção paulista, acentuando que pela 
importância de São Paulo na Federa
ção, por sua tradição política, "os re
sultados das últimas eleições tornam-
se inaceitáveis", embora reconheça o 
esforço empreendido por seus com
panheiros daquele Estado. 

"Precisamos fazer alguma coisa 
muito séria para recuperar a Arena 
em São Paulo" — disse. 

O Sr José Sarney pretende viajar 
por todo o país, logo depois da re
abertura do Congresso, incluindo São 
Paulo como o primeiro Estado a visi
tar. Lá, ele quer estabelecer conta-
tos com as lideranças políticas pau
listas que poderão ajudá-lo a fortale
cer a seção local e a aperfeiçoar seus 
planos em relação à Arena liaclonal. 

"Não limitarei meus contatos só 
ao Partido, mas espero contar com a 
colaboração da inteligência paulista, 

José Sarney 

através dos seus intelectuais, empre
sários, estudantes, trabalhadores, de 
forma a que me ofereçam a assesso
ria de que necessito para fazer da 
Arena um Partido político moderno e 
representativo" — afirmou. 

"Um Partido político" — acres
centou — "é a base e o sustentáculo 
da democracia moderna, pois ele gera 
e administra o poder, enquadra os 
eleitos e enquadra os eleitores. A 
Arena deseja se situar como Partido 
de Governo, de posição ao centro, 
com uma base eminentemente social-
democrata, para enfrentar, em nome 
do país, a próxima etapa da luta po
lítica brasileira, que será o confronto 
entre a democracia liberal e a demo
cracia coletivista." 

Mudanças 

No contato que pretende manter 
com o Sr Ulisses Guimarães, i:a pró
xima semana, o presidente da Arena 
pretende discutir formas de consoli
dar as legislações partidária e eleito
ral, com o objetivo de vitalizar a nos

sa vida político-partidâria, fazendo-a 
mais livre e mais representativa ras 
diversas camadas da sociedade. 

O Sr José Sarney entende que a 
Lei Orgânica dos Partidos Políticos é 
excessivamente tuteladora, quando 
estabelece rigidamente as formas 
com que os Partidos possam se orga- ' 
nizar. Acha que essa lei deve devol
ver aos Partidos a liberdade, que 
retirou, de estabelecer a sua organi
zação conforme os seus interesses. A 
Lei condiciona os passos dos Parti
dos, embaraça-os, na medida em que 
os torna igualmente — isto é, a Arena 
e o MDB — Partidos de massa. 

— Porque seremos obrigados a 
ser Partidos de massa e não Partidos 
de quadros? — indaga o Sr José Sar
ney. — Esse tipo de organização que 
a lei nos impõe só favorece a radicali
zação política e ideológica. Nos países 
mais avançados, do ponto-de-vista 
institucional, os Partidos, desde que 
obedeçam algumas diretrizes básicas, 
podem se organizar livremente. 

O senador maranhense acredita 
que, numa etapa posterior, será possí
vel estabelecer, de maneira comum, a 
modernização e unificação de toda 
legislação partidária, que atualmente 
considera dispersa e vária, assim como 
criar mecanismos que facilitem o ci
dadão a exercer o direito de voto, com 
a criação do Serviço Nacional de 
Alistamento. 

O novo presidente da Arena quer, 
igualmente, "uma regulamentação 
realista para utilização dos veículos 
de comunicação de massa pelos Par- > 
tidos", o que importará numa altera- < 
ção da chamada Lei Falcão, assim co- , 
mo uma completa racionalização dos 
organismos competentes da Justiça 
Eleitoral. : 

— Precisamos pensar, igualmente l 

— disse — nos recursos partidários, ' 
verificando como podemos minorar a 
situação de penúria que é comum aos ( 

dois Partidos, buscando um mecanis- * 
mo como aquele que é adotado na Ale- í 
manha Ocidental, em que os Partidos 
recebem para o seu funcionamento os 
meios correspondentes à sua impor
tância eleitoral. 

Com Ulysses 

O Senador José Sarney vai pro
curar o Deputado Ulysses Guimarães, 
presidente do MDB, na próxima sema
na, para discutir todos os problemas 
que interferem na vida dos Partidos 
políticos brasileiros e as melhores for
mas de solucioná-los. 

— Não há interesse de Partido ou 
de facção, mas da instituição parti
dária para discutir com o meu emi
nente colega do MDB — disse o 
sidente da Arena. 
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