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Sarney tem 
encontro 
com Ulysses 

Brasília — O Senador Jo
sé Sarney, presidente da 
Arena, marcou um encon
tro, às 16h de hoje, com o 
presidente n a c i o n a l do 
MDB, Deputado U l y s s e s 
Guimarães, a fim de discu
tir formas de cooperação 
mútua dos dois Partidqs em 
torno de alterações na Lei 
Orgânica dos Partidos e no 
Código Eleitoral. 

O Sr José Sarney admite 
que, numa etapa posterior, 
venha' a ser discutido, por 
ele e pelo presidente do 
MDB, um projeto de for
mação de uma comissão In-
terpartidária, que f i c a r i a 
incumbida de propor as al
terações que se julgassem 
necessárias n a legislação 
eleitoral e partidária, con
forme estudos que já foram 
iniciados no âmbito da Are
na. 

O presidente da Arena 
disse que pretende, antes de 
mais nada, fazer uma visita 
de cortesia ao presidente do 
MDB, a primeira que reali
za desde que foi eleito pre-, 
sidente do Partido do Go
verno, uma vez que, pes
soalmente, conhece o diri
gente oposicionista de longa 
data. 

O Sr José Sarney disse 
que pretende apresentar ao 
Sr Ulysses Guimarães pro
blemas de interesse comum 
dos dois Partidos, já que di
zem respeito à organização 
da vida partidária do país, 
"Nosso desejo" — disse — 
"é fortalecer a instituição 
partidária e isso interessa 
naturalmente t a n t o ao 
MDB quanto à Arena". 

MDB confirma 
o encontro 

"Os assuntosi que vamos 
discutir devem ser propos
tos, pelo presidente da Are. 
na, pois foi dele a ináciaitàva 
de me visitar, por atoai 
honrosa para mim" — oo. 
mentou ontem o Deputado 
Ulyssfâs Guimarães, confir
mando que receberá hoje, 
às 16h, o Senador José Sar
ney. 

O dirigente emedebisita 
fez a observação ao ser in
dagado se na reunião com 
o presidente da Arena se
riam examinaidlas as emen
das da anistíia © da autono
mia das Capitais. O Sr 
Ulysses Guimarães, contu
do, acha que um dos temas 
será o da aoiitonomia finan
ceira dos Partidos, defen
dendo a destinação de re
cursos orçamentários à s 
agremiações. 
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