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Ugneg: Só existe consenso 
para pluripartidarismo ° 

ppesitíente da Arena, senador José 
Sarney, disse ontem, após ouvir mais de 
cem políticos de Alagoas, Pernambuco e 
Bahia, que "as opiniões são contraditó
rias em torno da reformulação partidá
ria, havendo unanimidade apenas quan
to à necessidade de se chegar ao pluri
partidarismo." 

José Sarney informou que fará relató
rios parciais ao ministro da Justiça, Pe-
trônio Portela, e ao presidente João Fi
gueiredo, e no final do mês dará o resul
tado final das consultas. Disse que esta 
semana não fará viagens de consultas, 
mas ná próxima irá ao Amazonas, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Paraná, e Rio 
Grande do Sul. 

CONVERSAS 

O senador repetiu que está longe de ter 
uma visão consolidada sobre o que a 
classe política brasileira pretende, no 
que diz respeito à maneira de se chegar 
ao pluripartidarismo. Mas explicou que 
os políticos têm sido muito claros e obje-
tivos em suas respostas à consulta sobre 
reformulação partidária. 

Ele concordou com a tese do governa
dor António Carlos Magalhães, de que a 
volta dos anistiados e a sua reintegração 
na vida política são dados que exigem 
consideração, antes de se tomarem as 
medidas definitivas para reorganizar o 
quadro partidário. 

Apesar de António Carlos ser amigo 
pessoal de José Sarney, foi o único dos 
três nordestinos visitados que não com
pareceu ao aeroporto para recebê-lo. E 
para surpresa de Sarney, no Aeroporto 
Dois de Julho estava todo o bloco parla
mentar do ex-governador Roberto San
tos: o deputado federal Carlos Santana e 
os estaduais Galdino Leite e Genebaldo 
Corrêa. 

Roberto Santos estava em sua fazen
da, a oito horas de Salvador, e embora 
tenha se deslocado de lá para conversar 
com o presidente da Arena, só conseguiu 
vê-lo no aeroporto, quando Sarney esta
va embarcando de volta a Brasília. Mas 
os três deputados conversaram com o 

senador ontem à tarde no Hotel Othon, 
onde ele se hospedou. 

Nessa conversa, eles disseram que 
não ingressarão no partido a que se filiar 
o governador António Carlos Magalhães, 
"porque todo o grupo está sendo vítima 
de perseguições". Já o governador Antó
nio Carlos disse ontem, em entrevista, 
que não faria questão de pertencer ao 
partido de Roberto Santos e seu grupo, 
mas lembrou: "durante todo o Governo 
dele, permaneci na Arena". 

Além de António Carlos e dos lidera
dos de Roberto Santos, os deputados 
Prisco Viana, secretário-geral da Arena 
e Djalrria Bessa, presidente da Arena da 
Bahia, também estiveram com Sarney 
que, na noite de anteontem, foi homenar 
geado com um jantar no Palácio de On-
dina, no qual compareceram Jorge 
Amado e outros intelectuais e artistas 
baianos. 

ULYSSES DEFORMA 

De volta a Brasília, à noite, o senador 
José Sarney, afirmou que a nota distri
buída pelo presidente do MDB, deputado 
Ulysses Guimarães classificando como 
inconstitucional a extinção dos atuais 
partidos pelo Governo, "expressa ape
nas um ponto de vista". 

Segundo Sarney, as insistentes decla
rações do presidente do partido da oposi
ção acusando o Governo e a Arena de 
pretenderem extinguir os partidos está 
deformando os objetivos buscados por 
ele, no sentido de cumprir o projeto 
político do presidente João Figueiredo. 

— Não estamos tratando de extinção 
dos partidos, e sim de reformulação par
tidária. Essa reformulação não cogitará 
de extinguir os políticos, que formam os 
partidos e isso inclui os políticos do 
MDB. Não se pode extinguir os políticos. 

O presidente da Arena não quis fazer 
qualquer comentário a respeito dos as
pectos jurídicos da nota de Ulysses Gui
marães, afirmando, apenas que a tese 
de que os partidos somente podem ser 
extintos pelo poder judiciário, por des-
cumprimento de normas constitucio
nais, "é um ponto de vista". I 


