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"O partido político não é apenas a sigla 
ou os seus organismos formais; ele tem 
homens que se unem em torno de ideias 
e, no caso da Arena, estamos certos de 
que esses homens continuarão juntos em 
torno da bandeira de sustentação do Go
verno, mesmo que façam opção pela ex
tinção partidária". 

A declaração foi feita ontem pelo presi
dente da Arena, snador José Sarney, ao 
ser informado de que o deputado Albéri
co Cordeiro (Arena-AL), apresentara um 
projeto extinguindo Arena e MDB. Sar
ney esclareceu que o projeto é uma ini
ciativa pessoal e que ele não foi previa
mente consultado pelo deputado. 

Disse o Senador José Sarney que a re
formulação partidária, apesar de ser as
sunto prioritário, ainda não está defini

da. Disse que durante a audiência, on
tem, com o Ministro da Justiça, Petrônio 
Portela, conversou com ele demorada
mente sobre o tema. Informou que fez 
um amplo relato sobre as conversações 
que teve com alguns governadores do úl
timo fim de semana. 

Sarney conversou com os governado
res Paulo Maluf, de São Paulo; António 
Carlos Magalhães, da Bahia; Francelino 
Pereira, de Minas Gerais; Ney Braga, do 
Paraná, e João Castelo, do Maranhão. 

TENDÊNCIA 

0 líder do Governo na Câmara, deputa
do Nelson Marchezan, disse que de acor
do com os contatos pessoais que vem ten
do com membros da bancada, "a tendên

cia da maioria é por uma reformulação 
partidária profunda, inclusive pela extin- ' 
ção dos partidos". 

Quanto ao projeto de lei apresentado 
pelo deputado Albérico Cordeiro, Nelson 
Marchezan afirmou que ainda não estu
dou a iniciativa e que por isso não pode 
dizer se a fórmula escolhida é a melhor. 

O líder governista disse que "uma ma- \ 
teria dessa natureza precisa da partici- ; 
pação do Executivo para o seu encami
nhamento". 

— O projeto do deputado Albérico Cor
deiro — disse — reflete uma posição pes
soal, o que aliás é um direito que ele tem, 
mas a matéria ainda está em debate, 
porque qualquer decisão nesse sentido 
deve ter durabilidade e transcender dos f 
fatos políticos do momento. •-. Jf 


