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quer negol 
O presidente nacional da Arena, Senador 

José Sarney, disse ontem* que o Governo deci
diu negociar com os dissidentes arenistas e os 
considera únicos interlocutores válidos porque 
"não se pode contar com o MDB, que instalou 
policiamento interno e o terrorismo cultural, 
impedindo a discussão democrática entre os 
seus quadros." 

As sublegendas serão embriões de futuros 
Partidos políticos, segundo previu o líder do 
Governo na Câmara dos Deputados, Nelson 
Marchezan, que reconheceu naquele instru
mento a razão de uma controvérsia que divide o 
seu Partido no debate em torno da reforma 
partidária. 

Aprovação 
Tanto o líder do Governo ná Câmara quanto 

o presidente da Arena garantem que todo o 
empenho do Palácio do Planalto e da cúpula do 
Partido está concentrado no sentido de conse
guir reunir um consenso na Arena, para garan
tir a aprovação do projeto pelo Congresso, 
evitando o decurso de prazo. 

A Arena é um Partido democrático, porque 
se instaurou uma negociação interna no Parti
do, enquanto o MDB se totalizou. Nosso objeti-
vo é ultrapassar a exceção e deixar flutuar um 
sistema de Partidos, mas o MDB não deseja 
esse passo à frente: o MDB quer prender à força 
todos dentro de seus quadros. 

O Sr José Sarney disse não ter dúvida de que 
o projeto será aprovado porque as negociações 
em curso vão satisfazer os dissidentes que, 
aliás, rejeitam á sublegenda. Enquanto o diri
gente arenista manifesta a confiança de que 
será encontrada uma linha de harmonização 
dos interesses, o Sr Nelson Marchezan é mais'-
comedido e cauteloso. 
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O líder do Governo na Câmara dos Deputa
dos reduz o problema a uma definição das 
dificuldades, observando que a Arena se divide 
entre os que aceitam a sublegenda municipal 
ou são indiferentes a ela; os que desejam a sua 
extensão para os candidatos a Governadores, e 
os que não aceitam de forma alguma. Negou-se, 
contudo, a quantificar as diferentes correntes. 

Reafirmou não ter dúvida de que o projeto 
será aprovado somente pela Arena, que é o 
Partido majoritário do Congresso, graças às 
negociações que encontrarão "um denomina
dor comum" com os dissidentes. "Teremos um 
entendimento", garantiu o Sr José Sarney. 

— O projeto do Governo, longe de ser casuís
tico, é uma medida integrada num conjunto de 
outras que visam o mesmo fim, qual seja, a 
abertura democrática, cujo primeiro passo foi a 
anistia e o segundo é a reforma partidária. O 
MDB teima em se manter na confrontação que 
estava mais adequada ao período de exceção, 
não agora. 

Para defender a reorganização dos Partidos, 
o Sr José Sarney sustentou que o Governo 
concordou em abrir mão da estabilidade de seu 
próprio Partido, a fim de alcançar o objetivo 
maior, que é a democracia. 

Acusou o MDB de estar submetido a um 
obscuro sistema interno de policiamento ideo
lógico, porque uma corrente não deseja superar 
a exceção — e teima em manter o bipartidaris
mo recorrendo à coação moral, aferrada à tese 
de que a redemocratizaçáo não pode ser uma 
conquista gradual, mas total e repentina. Sus
tentou o Senador José Sarney que a abertura 
não foi conquistada pelo MDB, mas resultou de 
uma decisão de estadista do ex-Presidente Gei-
sel, em cuja linha de continuidade prossegue o 
Presidente Figueiredo! 


