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[Sarney lamenta que Partidos só 
funcionem durante eleições 

Prasília — O Senador José Sar
ney (MA), futuro presidente da 
Arena, lamentou ontem, que os 
Partidos políticos brasileiros prati
camente só existam durante o pe
ríodo eleitoral, quando o ideal é 
que exerçam uma atividade contí-' 
nua e, inclusive, prestem serviços à 
comunidade. Em alguns países, ob
servou, o operário tira sua cartei
ra de trabalho no Partido. "Por 
quê?" — indaga — "esta prestação 
de serviço não pode ser feita no 
Brasil?" 

De acordo com esse raciocínio 
o Senador entende que antes de 
pretender influir no Governo, de 
estar no Governo, a Arena tem de 
ser um Partido com bases sólidas, 
refletindo os anseios nacionais. Lo
go depois que for eleito presidente 
da Arena, o que ocorrerá em mar
ço próximo, o Senador maranhense 
vai percorrer os Estados para se in
teirar das crises regionais, ouvindo 
todos os grupos. 

•Distrital 
Uma das consequências ime

diatas da escolha do Senador José 
Sarney para presidir a Arena é que 
ele não poderá reapresentar em 
março próximo, como havia anun
ciado, o seu projeto instituindo o 
voto distrital, que foi arquivado por 
não ter recebido parecer da Comis
são de Justiça do Senado. O Sena
dor é totalmente o a favor do voto 
distrital, mas como presidente do 
Partido não o proporá. Ele preten
de, no entanto, promover ampla 
consulta a respeito. 

Na área político-eleitoral, ou
tro projeto do Senador Sarney, este 
em andamento, cria o Serviço Na
cional de Alistamento Eleitoral, 
vinculado ao Tribunal Superior 
Eleitoral. Caberá ao Estado promo-
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ver ao cidadão que dele necessite 
auxílio para locomoção, preparo de 
documentos exigidos pela lei, in
clusive fotografia, e elaboração de 
dados de identificação, destinados 
à qualificação e inscrição como 
eleitor. 

'Poder económico 
Na defesa de seu projeto, ad

vertiu o1 futuro presidente da Are
na, que tem sido altamente nociva 
a prática de confiar-se às agremia
ções partidárias, às chefias políti
cas e ao próprio candidato as des
pesas com o alistamento e que des
de a redemocratização do pais, em 
1946, "sucedem-se„ a cada eleição, 
denúncias e reclamações contra os 
famosos currais eleitorais, a des
proporção de recursos propagan

dísticos, os diversos tipos de sino-
mia eleitoral". 

Em consequência desses fatos, 
"é incontestável, nas eleições, a in
disfarçável influência do poder eco
nómico, desfigurando, nos resulta
dos dos pleitos, as melhores inten
ções da escolha eleitoral, que pre
tende como mandatários do povo, 
não os mais ricos, senão os mais 
capazes de melhor exercício da mi
litância política". A sua proposta 
de criação do Serviço Nacional de 
Alistamento foi inclusive submetida 
à convenção da Arena, que a apro
vou. Contudo, apresentado o pro
jeto, o Partido não se empenhou 
em sua aprovação. 

^Senado 
Apesar de ainda não ter sido 

oficialmente escolhido presidente 
da Arena, o Senador José Sarney já 
está, na prática, começando a exer
cer a função. Nos últimos dias, por 
exemplo, manteve três longas reu
niões com o Senador Jarbas Pas
sarinho (PA), líder da Arena no 
Senado. Ele praticamente acertou 
a escolha do Sr Luiz Vianna (Are-
na-BA) para a presidência do' Se
nado, que chegou a ser conside
rada difícil. 

De acordo com o Senador Pas
sarinho ficou estabelecido, também, 
que, como presidente, o Senador 
Sarney reunirá periodicamente os 
lideres e vice-líderes da Arena na 
Camará e no Senado para debate 
dos principais projetos em anda
mento no Congresso. O objetivo é 
fazer com que haja uma unidade 
de posições entre as duas bancadas 
(no passado houve muita divergên
cia de opiniões entre o Senador Pe-
trônio Portella e o Deputado José 
Bonifácio) e .que participam das 
decisões legislativas. J 


