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O GLOBO 

Samey^admite mudar prazo 
para sítio e emergência 

BRASÍLIA (0 GLOBO) — O rela
tor do projeto de reformas políticas, 
Senador José Sarney (Arena-MA) 
admitiu ontem, em entrevista, a pos
sibilidade de virem a ser reduzidos 
os prazos de vigência do Estado de 
Sítio e do Estado de Emergência, 
bem como a de ser delimitado o pra
zo de duração das Medidas de Emer
gência. Ele disse, também, que tal
vez venham a ser reduzidas as exi
gências para a criação de novos par
tidos. Na próxima semana, o Presi
dente Geisel reunirá o Conselho de 
Desenvolvimento político para exa
minar o parecer sobre as reformas. 

Sarney acertará hoje com o presi
dente da Comissão Mista encarrega
da da apreciação do projeto do Go
verno, Deputado Laerte Vieira 
(MDB-SC), a prorrogação, por uma 
semana, dos trabalhos do órgão. 

José Sarney, que ontem se reuniu 
com o presidente do Congresso, Se
nador Petrônio Portela, e com o 
líder do Governo no Senado, Eurico 
Rezende, classificando os encontros 
de "rotineiros", afirmou não ter 
marcado uma nova conversa com o 
líder do MDB no Senado, Paulo 
Brossard, para a definição do campo 
de entendimento com a Oposição em 
torno do projeto. 

— Só depois de definições da oposi
ção e do Governo conversarei com o 
Senador Brossard. Espero que en
contremos o caminho do consenso 
em torno aas reformas políticas. Se 
não o encontrarmos, será para mim 
uma extrema decepção. Mas só po
demos tratar dos assuntos dentro do 
projeto de reformas, pois não tenho 
condições regimentais para a nego
ciação política de temas estranhos à 
proposta governamental — explicou 
o parlamentar maranhense. 

MODIFICAÇÕES 
Sarney considerou que a modifica

ção das condições para a criação de 
novos partidos políticos "é um ponto 
relevante, de natureza política, que 
deve ser examinado pela Arena". 

— Minha posição — disse — é de 
que com o voto distrital deve haver o 
sistema bipartidário, mas com o vo
to proporcional deve ser adotado o 
pluripartidarismo. A ser mantido o 
pluripartidarismo, como é desejo do 
Governo, há necessidade de se 
afrouxar o mecanismo de criação 
dos partidos. E é nessa linha que se 
dá a abordagem do meu parecer de 
relator. 

José Sarney disse, ainda, que está 
sendo considerada a sugestão sobre 
a definição de um prazo para a dura
ção da vigência das Medidas de 
Emergência. E informou que está 
sendo examinada a conveniência ou 
não da redução dos prazos de vigên
cia do Estado de Emergência e do 
Estado de Sítio. 

— Ainda acho que precisamos fa
zer um exame meticuloso das moti
vações dessa redução, se ela não 
atingiria a estrutura das medidas 
propostas para uma democracia 
com fortes instrumentos de defesa 
— acrescentou o Senador. 

Sobre a não criação do Conselho 
Constitucional, prevista no projeto, 
mas considerada desnecessária por 
importantes dirigentes da Arena, 
José Sarney observou que isso não 
deverá ocorrer simplesmente por
que não foi apresentada qualquer 
emenda nesse sentido ao projeto do 
Governo. 

REUNIÃO DO MDB 

A bancada do MDB na Câmara se 
reunirá na manhã de hoje para fixar 
sua posição quanto às votações do 
projeto de reformas políticas e da 
emenda Montoro. Ela deveria ter 
feito isso na última quarta-feira mas 
os debates foram interrompidos pela 
chegada do General Euler Bentes. 
Nesses debates se destacaram duas 
tendências: a de rejeitar o projeto 
do Governo e a de pedir destaques 
para votações isoladas. Neles ficou 

praticamente decidido que a lide
rança do MDB na Câmara deverá fe
char questão pela aprovação da 
emenda Montoro. 

O secretário-geral do Partido, De
putado Thales Ramalho, informou 
que a Executiva Nacional se reunirá 
hoje para examinar o pedido de in
tervenção no Diretório Regional do 
Rio de Janeiro, formulado por mais 
de um terço dos parlamentares eme-
debistas. 

ABI CRITICA 

O Presidente do Congresso, Sena
dor Petrônio Portela, recebeu ontem 
um documento da Associação Brasi
leira de Imprensa, criticando as sal
vaguardas contidas no projeto de re
formas políticas e elogiando, entre 
outras medidas, a restauração das 
garantias da magistratura e do insti
tuto do "habeas-corpus. O documen
to, que foi entregue pelo presidente 
da representação da ABI em 
Brasília, jornalista Pompeu de Sou
za, será lido hoje no plenário do o Se
nado e encaminhado ao relator do 
projeto de reformas políticas, Sena
dor José Sarney. 

O documento, que não foi divulga
do ontem a pedido de Petrônio, pede 
a revogação, na Lei de Segurança 
Nacional, do artigo 54, que autoriza 
ao Ministro da Justiça a suspender 
por tempo indeterminado qualquer1 

jornal, e analisa a Lei de Imprensa, 
pedindo a modificação de alguns de 
seus dispositivos. 

Ao entregar o documento a Petrô
nio, Pompeu de Souza informou que 
foi redigido pelo presidente da ABI, 
Barbosa Lima Sobrinho, e aprovado 
pelo Conselho da entidade. Pompeu 
o definiu como pensamento do órgão 
em relação a todo o projeto de refor
mas políticas, "elogiando a parte li
beralizante e criticando as restri
ções ainda existentes", além de opi
nar sobre as Leis de Segurança Na
cional e de Imprensa. 


