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criação de um novo 
partido de Governo 

Brasilia — "Eu jamais pensei, estimulei, achei necessário 
ou encomendei a idéia de um novo partido". A afirmação 
categórica foi feita pelo presidente José Sarney, num encontro 
com o.líder do PFL no Senado, Carlos Chiarelli. O próprio 
Chiarelli reproduziu a frase do presidente e esclareceu que foi 
ao Palácio do Planalto discutir a situação da Aliança Demo
crática depois das eleições municipais de amanhã. 

Segundo Chiarelli, o presidente lhe disse que a coligação 
PMDB/PFL vai continuar, até porque não lhe seria possível 
encontrar outra forma de conseguir apoio político no Congres
so. O líder do PFL não escondeu que ficou preocupado cora 
recentes declarações do presidente do PMDB, Ulysses Gui
marães, que considerou remotas as chances de sobrevida do 
Partido da Frente Liberal. 

O presidente da República disse também a Chiarelli, 
conforme ele relatou à saída do Palácio do Planalto, que acha 
impossível, matematicamente, dissolver a Aliança Democráti
ca sem perder a maioria no Congresso. Sobre criação de 
partidos, o chefe do Governo acha que sua missão esgotou-se 
com a fundação do PDS. 

— As atitudes do presidente Sarney às vezes não depen
dem daquelas tomadas por seus amigos e correligionários — 
disse o ministro das Comunicações, Antônio Carlos Maga
lhães, ao se referir ao que. ele entende como momento 
propício para a fundação de um novo partido de apoio à Nova 
República. 

. Embora Sarney tenha desestimulado a idéia da criação 
de um novo partido, Antônio Carlos entende que seus amigos 
podem, independentemente de sua vontade, providenciar 
meios de ampliar a sustentação política de que ele dispõe no 
Congresso. "O Presidente merece ter no Congresso a mesma 
sustentação que lhe dá o povo'\ disse o ministro. 

Para Antônio Carlos, somente dez dias depois das 
eleições de amanhã, passadas a euforia dos vencedores e a 
tristeza dos derrotados, será possível avaliar o quadro partidá
rio e se o PFL se enfraqueceu. / 


