
Sarney nega 
Brasília — O Senador Jo

sé Sarney (Arena-MA) ne
gou, ontem, que esteja par
ticipando de qualquer "arti
culação efetiva" com vistas 
à criação de um novo Parti
do político, alegando que 
tem examinado o assunto 
apenas "em termos teóri
cos". Ele admitiu que tem 
m a n t i d o entendimentos 
nesse sentido, ressalvando, 
porém, que não existe ne
nhuma 'decisão imediata 
ou estratégia política deli
berada para as eleições do 
corrente ano". 

O senador maranhense 
frisou que o seu Partido "ó 
o Partido do P r e s i d e n t e 
Geisel e -a ele, somente a 
ele, caberá a decisão a res
peito das modificações a se
rem feitas no quadro parti
dário". Chamou, entretanto, 
a atenção para a '^contra
dição básica" existente en
tre o voto distrital ou majo
ritário e o bipartidarismo, 
que deve, no seu entender, 
ser motivo da preocupação 
dos políticos. Pessoalmente, 
defende o voto distrital ma

joritário "que coloca ,a s 
ideologias em segundo pla
no dando às minorias o po
der de opinar, mas não de 
desestabilizar o Governo". 

A REFORMA 

Preocupado com as infor
mações veiculadas pela im
prensa de que estaria parti
cipando da organização de 
um novo Partido de tendên
cia "liberal progressista", o 
Senador S o a r e s procurou 
retificar a notícia, expres
sando o seu pensamento so
bre o assunto. Segundo ele, 
durante as discussões das 
reformas políticas encami
nhadas pelo Senador Petrô-
nio Portella, certamente se-
r á examinada profunda
mente a questão partidária, 
que implica em algumas 
opções básicas sobre o siste
ma eleitoral e Partidos polí
ticos. 

"Na parte referente ao 
sistema eleitoral, temos de 
fazer uma opção entre o vo
to majoritário, proporcional 
ou misto, e a partir dessa 

decisão, como corolário de
la; continuaremos no bipar
tidarismo ou marcharemos 
para a formação de um 
maior número de Partidos. ; 

Considera mais adequado 
ao pais "a implantação do 
voto distrital e a formação • 
de dois Partidos de centro, : 

pragmáticos, não ideológi- ".. 
cos, capazes de ao longo da 1 
História revezarem-se no ; 
Poder". Mas, observa, que a 
ser mantido o sistema de ° 
voto proporcional, "inevita
velmente haverá de surgir : 
no país outras organizações ° 
partidárias". " 

"Tenho examinado o as- ; 
sunto em termos teóricos, * 
até mesmo porque a minha • 
condição de vice-líder do '•' 
Governo e da Arena não me ° 
permitiria nenhuma arti-; 
culação efetiva nessa área.",. 
Temos a esse respeito a ' 
orientação do Presidente 
Geisel, de que até o final do 
seu Governo a atual estru
tura partidária não será al
terada". 

""a id ! 


