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Sarney: Reforma não d 
BRASÍLIA (O GLOBO) — O presidente 

nacional da Arenrusanndor Jocé Sarney, 
manifestou-se contrário à limitação do 
número de partidos que serão criados, 
em função da reformulação partidária, e 
disse que o principal problema que se 
"enfrenta atualmente é o de se criar con
dições verdadeiras para a alternância do 
poder". 

O senador, que esteve ontem com o mi
nistro da Justiça, Petrônio Portela, para 
apresentar um relatório de suas viagens 
por Alagoas, Pernambuco, Paraná, São 
Paulo e Mato Grosso do Sul, sobre a re
formulação partidária, informou que as 
lideranças manifestaram-se de maneira 
bastante radical pela reformulação, o 
que, segundo ele, pode representar a ex
tinção das atuais legendas. Salientou, no 
entanto, que "pode haver a extinção, 
contanto que não se dissolvam as forças 
politicas que existem no Pa ís" . Adiantou 
também que é geral a opinião para que 
seja criado um partido do Governo. 

Dizendo não gostar da palavra extin
ção, preferindo a terminologia reformu
lação, "por ser mais ampla", José Sar-
ney acha difícil se estabelecer o número 
de partidos que irão surgir, pois, "ao 
mesmo tempo que os mecanismos da 
Constituição liberalizam a criação de no
vas legendas, limita-a em função das exi
gências estabelecidas para que ' esses 
partidos se criem e se formem". 
, Sarney disse ainda que a reformulação 

partidária não tem prazo certo para se 
efetivar e que os novos partidos deverão 
obedecer às três linhas mestras que 
orientam a política: a imobilista, a refor
madora e a revolucionária. 

SENADORES INDIRETOS 

O presidente nacional da Arena, sena 
dor José Sarney, negou ontem que exista 
"no âmbito do partido, qualquer negocia 
ção política que envolva a redução ou a 
extinção dos mandatos dos senadores in 
diretos", conforme vem sendo especula 
do. 

José Sarney admitiu, contudo, que a fi 
gura do senador biônico pode ser extinta 
e nessa hipótese isto ocorreria em 1986 
após os 23 senadores, atualmente inte 
grando o Congresso Nacional, encerra 
rem o mandato que ganharam com o 
"pacote de abril". 

EXTINÇÃO DEFINIDA 

O presidente da Arena reiterou que o 
projeto do deputado Alberico Cordeiro 
(Arena-AL), que propõe a extinção dos 
atuais partidos, não faz parte de nenhum 

tipo de manobra objetivando o fim das le
gendas no início do segundo semestre. 
"Trata-se de iniciativa pessoal — disse 
ele — e se encontra inserido no âmbito da 
liberdade de participação parlamentar ." 

Segundo Sarney, o que se discute no 
momento "é a filosofia da reformulação 
partidária, sem entrar na parte formal 
da legislação". Ele não quis fazer nenhu
ma apreciação sobre as declarações do 
deputado Divaldo Suruagy (Arena-AL), 
segundo as quais a decisão do Governo e 
da cúpula da Arena, de organizar apenas 
um partido situacionista, oferece riscos, 
por levar as instituições ao impasse nas 
eleições de 1982. 

— Todas as opiniões — respondeu José 
Sarney — devem ser consideradas e ava
liadas. A solução que for encontrada de
ve ser a melhor para o País. O meu ponto 
de vista é que as nossas forças não pode
rão ser dispersadas, uma vez que a perda 
de maioria pelo Governo criaria área de 
instabilidade, prejudicial ao próprio pro
cesso de abertura". 

Lembrou, em seguida, que o presiden
te João Figueiredo está conduzindo o 
País para um esforço extraordinário de 
"economia de guerra", a fim de enfren
tar as crises do setor energético, o que 
"exige ajuda excepcional do partido pa
ra superar essa fase", e, a seu ver, nada 
disso seria possível se "o governo não 
dispusesse de maioria congressual, para 
dar respaldo ao projeto político do presi
dente Figueiredo". 

SUBLEGENDA 

O presidente da Arena informou que 
durante as viagens que vem fazendo pe
los Estados tem recebido sugestões para 
que a legislação eleitoral não perca o ins
tituto da sublegenda. Segundo ele, o as
sunto continuará em debate porque "a 
medida a ser.tomada deverá se embasar 
no consenso do partido". Mas Sarney 
lembrou que a sublegenda só será maté
ria de deliberação após a reforma parti
dária e durante a fase que se seguirá a 
essa, ou seja, a da elaboração da nova 
Lei Orgânica dos Partidos Políticos, 
quando se alterará também a fidelidade 
partidária para permitir as coligações. 

O senador José Sarney viaja hoje cedo 
para São Luiz, no Maranhão, para t ra tar 
de assuntos particulares. Só voltará a 
percorrer os Estados, nas consultas so
bre reformulação partidária, na próxima 
semana: vai ao Espírito Santo, Ceará e 
São Paulo, onde deverá manter encon
tros com/ ~-*<"»4j{2sdo MDB que querem 
ingresse/ " > |fl ,| 1111 
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