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amey afirma qu< 
partidária já teve 

BRASÍLIA (O GLOBO) — O presidente 
da Arena, senador José Sarney, disse on
tem que "a movimentação que está se 
processando no MDB, com a formação 
de blocos parlamentares, demonstra de 
maneira prática a necessidade de uma 
reformulação partidária". Acentuou que 
essa reforma "já foi deflagrada no pró
prio partido da oposição". 

— A formação de blocos parlamenta
res — acrescentou Sarney — vem com
provando a inviabilidade de o quadro bi-
partidário coexistir com o voto propor
cional, face à abertura que se processa 
no País. 

Quanto à manifestação dos 30 novos de
putados ("grupo restaurador") que dis
tribuíram quarta-feira um documento 
firmando suas posições ante o problema 
da reformulação partidária (defendendo 
a extinção da Arena e do MDB e o pluri-
partidarismo livre, além de condenar o 
"Arenão" e as sublegendas), disse Sar
ney: 

— A nota significa, apenas, que o as
sunto partidário está em debate, não re
presenta a formação de um bloco parla
mentar na Arena, pois vários e outros de
putados relacionados no documento, Di-
valdo Suruagy, João Alberto e outros, me 
procuraram, após a divulgação do fato, 
para assegurarem a disposição de per
manecerem no partido que aglutinará as 
nossas forças, e que apoiará o presidente 
Figueiredo. 

Esta é também a opinião do líder do 
Governo na Câmara, deputado Nelson 
Marchezan, que interpreta a manifesta
ção do grupo como "uma contribuição ao 
debate da reformulação partidária, sem 
significar a existência de uma divisão 
parlamentar na Arena, embora haja di
vergências". 

— No caso da manifestação do "grupo 
autêntico" do MDB — acrescentou Mar
chezan — a situação é bastante diferente, 
pois houve uma definição, ficou caracte
rizada publicamente uma divisão do par
tido. 
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