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Sarney acredita que 
não haverá mudanças 
no quadro partidário 

BRASÍLIA (O GLOBOJ — O-Senador José SarnavíArena-
IVIAi, recebido ontem em audiência pelo !JresJCleT5Te==TGiTsel, 
disse à imprensa que ";',á existem indícios em todo o País de 
uma recuperação do partido situacionista." 

— Mesmo nos grandes centros urbanos poderemos dispu
tar em igualdade de condições — frisou. 

Sarney afirmou não acreditar em mudanças no quadro ,.-
partidário: 

— Sou favorável à permanência de dois partidos fortes e à 
adoção do voto distrital, que, segundo entendo, é uma das 
iniciativas que faltam ser tomadas pelo Governo. 

O ex-Governador do Maranhão esclareceu não ter trata
do de temas políticos com o Presidente. 

; — Apenas conversamos sobre o porto de Itaqui e aprovei
tei a oportunidade para transmitir-lhe o reconhecimento do ^ 
povo maranhense pelo Governo de trabalho que vem reali- i. 
zando — concluiu. u 

Gióia Júnior * — — - i ^ 
Após audiência de 40 minutos com o Presidente Geisel, o 

Deputado Gióia Júnior lArena-SPj afirmou ontem estar con
vencido de que o Governo manterá as regras do jogo políti-
co-eleitoral, "o que equivale a dizer que os atuais partidos 
não serão extintos depois das eleições municipais." 

— O Presidente Geisel — disse — defende com entu
siasmo a manulenção do bipartidarismo como fórmula certa 
para o nosso momento político. Acredita que os defensores da 
criação de novos partidos não se perguntam se as agremiações 
tradicionais do passado nasceram das bases para a cúpula 
ou foram melhores ou mais autênticos do que os atuais par
tidos. 

Na opinião de Gióia Júnior, que responde pelo setor de co
municações da Executiva Nacional da Arena, Geisel é um dos 
grandes responsáveis pela dinamização do partido e, "indiscuti
velmente, o seu maior eleitor". 

— Foi, por esse motivo — esclareceu ele — que o con
videi a visitar mais vezes São Paulo, onde a Arena enfren
ta problemas para vencer as eleições de novembro. Com as 
próximas visitas do Presidente ao Estado, principalmente 
aos maiores redutos do MDB — Campinas e região do ABC 
— acredito que a nossa situação venha a melhorar. Seja 
como for, não teremos nem de longe um quadro como o 
de 1974, pois a Arena cresce a cada dia. A derrota passa
da se deve muito mais aos desacertos arenistas do que ao 
desempenho do MDB. E esses desacertos estão sendo corri
gidos com humildade'. 

Radialista 

Gióia Júnior informou ter aproveitado a audiência para 
solicitar a Geisel o apressamento da regulamentação da pro
fissão de radialista. A resposta do Presidente foi, segundo 
revelou, um telefonema, na hora, ao Ministro do Trabalho, 
determinando que as providências necessárias fossem to
madas. 

O deputado pediu ainda ao Chefe do Governo orien
tação sobre telegrama que recebeu do presidente do Sin
dicato dos Jornalistas de São Paulo, condenando a apro
vação do projeto de um deputado oposicionista em favor 
da criação da Ordem dos Jornalistas. 
Agenda 

O Presidente Geisel comparecerá às 8 horas de hoja à 
Páscoa dos Militares, no Ginásio de Esportes de Brasília. 

Às 10 horas, estará reunido com os ministros que com
põem o Conselho de Desenvolvimento Económico, e tam
bém com o Ministro das Minas e Energia, Shigeaki Ueki, 
e o, secretário-geral do Ministério da Indústria e Comér
cio, Paulo Bellotti. 

O Presidente receberá, às 16 horas, o presidente do 
Congresso, Senador Magalhães Pinto, e o Ministro da Agri
cultura, Allysson Paulmelli, às 16h30m. 


