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Sarney Sublegenda regionaliza partidos 
(ftJLOBO) — O senador sido de oartidos Dolíticos regionais, e a tâti vidade é atingida "DO BRASILIA «TGXOBO) — O senador 

José Sarney disse que a sublegenda é 
responsável pela regionalização e con
seqüente enfraquecimento dos partidos, 
em conferência pronunciada ontem no 
Encontro Brasil-Estados Unidos sobre 
Democracia. Antes de iniciar sua pales
tra, Sarney ressaltou que falava como 
político, e não como presidente do PDS. 

Ao afirmar que a consolidação da de
mocracia depende do fortalecimento 
dos partidos, Sarney fez a crítica da su
blegenda: 

— Precisamos — disse — conscienti
zar o povo da necessidade de fazer a de
mocracia funcionar através dos parti
dos. A tradição política brasileira tem 

sido de partidos políticos regionais, e a 
instituição da sublegenda nada mais é 
do que a regionalização dos partidos. 
Hoje, devemos fazer :odo o esforço para 
criar grandes partidos nacionais. 

Sarney afimmou também que a tradi
ção brasileira é de que o mandato per
tence ao partido, e não ao parlamentar 
e por isso deve ser evitada a prolifera
ção de pequenas legendas. 

ULYSSES 

O presidente do PMDB, deputado 
Ulysses Guimarães, disse que os parla
mentares exercem no Brasil um "man
dato paraplégico", porque a represen-

tâti vidade é atingida "por deformações 
muito graves que existem entre nós"; 
Ulj/sses falava também no Encontro 
Br asil-Estados Unidos. 

• — Estamos em dependências do Sena-
dei, onde um terço dos senadores não-
píissou pelos exames eleitorais, e por-; 
tanto, não representa nem a Federação! 
ciem o cidadão. Esta é uma dsas graves* 
deturpações do mandato neste país. 

Ulysses sustentou que, para que p-
mandato seja democrático, o regime! 
precisa também ser democrático. Ele 
analisou o Capítulo VI da Constituição,; 
que trata dos poderes do Legislativo,-
concluindo que a maioria foi absorvida' 
pelo Executivo. 

** Tvmrnmmmmmm* 


