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Quinta-feira, 3/5/79 O GLOBO 

assegura que não apoia adiamento de convenções 
BRASÍLIA (O GLOBO) — Em encon-

tro casual no Senado, o presidente da 
Arena, >,i iijiilm1 In1 M i IIIUJ , i', ii JJIIIIIII 
ao presidente do MDB, deputado Ulysses 
Guimarães, que não está apoiando o 
adiamento das convenções partidárias. 
Acrescentou que o que está em exame é a 
prorrogação de mandatos dos atuais pre
feitos e vereadores, e que é favorável à 
coincidência de mandatos. 

Ulysses, que está percorrendo o país 
tendo como um dos principais objetivos a 
pregação contra a prorrogação que con
sidera um desrespeito ao eleitor. 

O encontro entre Ulysses e Sarney 
ocorreu no plenário do Senado, onde o 
presidente do MDB foi procurar o 
secretário-geral em exercício do partido, 
senador Lázaro Barbosa, para se infor
mar sobre quantos membros da Executi
va Nacional estão em Brasília. Ulysses 
pretende reunir hoje o órgão para exami
nar a participação do MDB na reunião do 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pes
soa Humana. A decisão do partido, con
tudo, segundo o próprio Ulysses, serâ de 

recusar o convite do ministro Petrônio 
Portela. 

PRORROGAÇÃO 

Após o encontro com Sarney, já em seu 
gabinete, Ulysses voltou a condenar a 
prorrogação de mandatos dos dirigentes 
partidários, assim como dos prefeitos e 
vereadores. 

— Não podemos acreditar que o presi
dente João Baptista de Figueiredo, de
pois de prometer e jurar fazer deste país 
uma democracia, possa concordar com a 
supressão de eleições. 

Reiterou que a prorrogação de manda
tos é uma medida "absurda, imoral", e 
que seu partido, em hipótese alguma, 
aceita negociar em torno da medida. 

Quanto à derrota do MDB nas eleições 
de domingo passado em 13 estâncias hi-
drominerais em São Paulo, Ulysses disse 
que isso não o preocupava, porque nos 
pequenos municípios o seu partido tradi
cionalmente está em desvantagem nas 
eleições. 

— Mas o importante — acrescentou — 
é que foram realizadas eleições; 

/au£íti ganhar. 
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