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iarney afirma que a extinção dos 
partidos é a opção mais radical 

BRASÍLIA (0 GLOBO) —0 presiden
te da Arena, senador José Sarney, admi
tiu ontem, após seu encontro quinzenal 
com o presidente da República, a hipóte
se de extinção dos partidos, mas classifi
cou esta opção como a mais radical entre 
aquelas que possam ser sugeridas, ao fi
nal do trabalho de sondagem que foi soli
citado pelo Governo. 

O dirigente arenista acredita que den
tro de três meses toda a questão da refor
mulação estará definida, e considerou 
que o desaparecimento nominal dos 
atuais partidos não significará necessa-. 
riamente a sua extinção. 

Eu acho — disse — que um partido não 
é sobreutdo uma sigla, nem sobretudo 
um programa, ele é sobretudo consti
tuído de pessoas e de posições políticas, e 
essas lideranças não vão desaparecer pe
lo simples fato de a lei obrigar a uma re
formulação. 

Sarney afirmou que o trabalho de son
dagem que se realiza no Congresso e nos 
Estados prosseguirá, não havendo um 
prazo estabelecido para o seu final. Em 

relação à possibilidade de extinção, ele 
disse que se a maioria das pessoas con
sultadas chegar a essa conclusão, a re
forma partidária poderá chegar a tal 
ponto. 

Indagado sobre a hipótese de o futuro 
bloco partidário do Governo vir a perder, 
com a reformulação, muitos dos arenis-
tas, Sarney disse que o problema é mais 
grave no MDB. 

Dentro da Arena, nossos descontenta
mentos são a nível regional, enquanto no 
MDB a questão é mais ideológica — con
cluiu. 

MARCHEZAN 

BRASÍLIA (O GLOBO) — "O presi
dente gostou muito da ideia da pesquisa 
sobre a reformulação partidária", disse 
o líder do Governo na Câmara, Nelson 
Marchezan, pouco depois de se entrevis
tar com o general João Baptista de Fi
gueiredo. Acrescentou que a iniciativa 
agradou porque jeflete "um clima da 
participação e sugestão". 

Nelson Marchezan voltou a afirmar 
que o Governo ainda não tomou qualquer 
decisão a respeito da reformulação parti
dária, observando que isso só deverá 
ocorrer quando forem conhecidos os re
sultados da pesquisa que a Arena está 
promovendo. Notou que os resultados da 
consulta deverão influir na decisão. 

O deputado informou que ontem mes
mo começou a distribuir aos deputados 
arenistas os questionários sobre a refor
mulação partidária, começando pelas 
bancadas do Paraná, Santa Catarina, 
São Paulo, Ceará e Piauí. 

Quanto à versão de que o veto presi
dencial à nova Lei do Inquilinato teria si
do tecnicamente mal formulado, sem 
restabelecer parcialmente o instituto da 
denúncia vazia, Marchezan disse que 
ainda não estudou o assunto e que portan
to não podia opinar sobre o mesmo. 

Enquanto isso, assessores da Arena 
ainda se mostravam confusos diante do ' 
veto ao artigo 5? do projeto, explicando 
que somente uma nova lei poderia corri
gir eventuais falhas técnicas dos vetos. 
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