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Sarney começa em julho reformulação 

partidária com visitas aos Estados 
BRAS,ILIA e BELO HORIZONTE 

(O GLOBO) — O presidente da Are
na, senador José Sarney (MA), 
anunciou ontem que, atendendo à re
comendação do coordenador político 
do Governo, ministro Petrônio Por
tela, percorrerá os Estados a partir 
de julho, a fim de intensificar as con
sultas sobre a reformualção partidá
ria. Sarney adiantou que dentro do 
cronograma do projeto de abertura 
política, "o próximo passo do Gover
no será a reforma da legislação par
tidária, já que a anistia devolverá ao 
cenário político inúmeras personali
dades que deverão prestar grandes 
serviços ao país, dentro dos quadros 
partidários". 

Para o ministro da Agricultura, 
Delfim Neto, a anistia foi um passo 
fundamental para "a construção de 
uma sociedade aberta no País", 
mas, segundo ele, não há necessa
riamente a obrigatoriedade de uma 
reformulação partidária no Brasil :t 
"não vejo nenhum mal no bipartida-' 
rismo, a não ser quando ele é impos
to. Continuaremos, mesmo com uma 
possível reforma, tendo um sistema 
bipartidário: o bloco dos que serão a 
favor do Governo, e os do contra — 
independentemente do número de 
partidos". 

O deputado Adhemar de Barros 
Filho (Arena-SP) voltou a defender 
a extinção dos atuais partidos, sob a 
alegação de que "se os próprios 
políticos não foram capazes de supe
rar seus próprios desencontros, que 
mais se acentuaram no bipartidaris
mo permanentemente armado para 
o ataque ou a defesa, tornar-se-á 
mais difícil a escalada democráti
ca." ' 
INTERESSE DO PAIS 

Segundo o senador José Sarney, a 
emenda constitucional n? 11, que ex
tinguiu os atos de exceção, e a anis
tia política, "criaram uma nova rea
lidade política no País, que elevam o 
pluripartidarismo de apenas um dis
positivo constitucional a um quadro 
multipartidàrio de fato e de direito". 

— Assim, a reformulação partidá
ria se impõe não no interesse es
pecífico do nosso partido, a Arena, 
mas no interesse do País. É neste 
sentido que o presidente enfatizou, 
na sua mensagem ao Congresso en
caminhando o projeto de anistia, o 

O presidente João Figueiredo recebeu 
ontem, "com muito entusiasmo", confor
me informou o deputado Henrique Brito 
(Arena-BA) a sugestão oficial da Asso
ciação Brasileira dos Municípios (ABM) 
para que as eleições municipais do próxi
mo ano sejam prorrogadas para 1982, vi
sando a coincidência de mandatos. Hen
rique Brito, que é o presidente da entida
de municipalista, levou ontem ao presi
dente da República, no Palácio do Pla
nalto, o resultado de uma pesquisa reali
zada em 3.954 municípios, na qual foram 
consultados, sobreo assunto, os prefeitos, 
os vereadores e presidentes de organiza
ções comunitárias. 

tema da reforma partidária. Embo
ra definida em linhas gerais, a refor
ma partidária ainda está a depender 
do detalhamento. 

Sarney disse que este trabalho se 
destina "ao cumprimento da pro
messa do presidente João Figueire
do de fazer deste País uma democra
cia", mas não confirmou nem des
mentiu se o projeto de extinção dos 
atuais partidos será encaminhado 
ao Congresso em outubro. 

— Acho que não tem data marca
da porque qualquer decisão depen
derá de um amplo debate, e a exten
são deste debate não tem prazo defi
nido. Evidentemente que o nosso in
teresse é de abreviar o máximo 
possível as soluções, porque não po
demos submeter a classe política a 
longo período de perplexidade. 

DOIS PARÂMETROS 

O ministro da Comunicação So
cial, Said Farhat, garantiu que o Go
verno não interferirá, direta ou indi-
retamente, na formação de novos 
partidos, nem constrangerá, por 
qualquer atitude, a definição de cor
rentes políticas e ideológicas em tor
no de legendas partidárias. Segundo 
ele, apenas dois parâmetros defini
rão o processo de reestruturação 
partidária: a lei; e, em consequên
cia da própria lei, a impossibilidade 
de ação de natureza comunista infil
trada em partidos. 

O assessor de Imprensa Marco 
António Kraemer lembrou que, na 
mensagem encaminhando o projeto 
de anistia ao Congresso, o presiden
te Figueiredo afirma que o biparti
darismo está esgotado como opção 
para a vida política brasileira, 
acrescentando que o presidente é, 
por convicção, favorável ao pluri
partidarismo. 

O líder do Gdvérno na Câmara, de
putado Nelson Marchezan (RS) afir
mou que "como ápice de qualquer 
grupo político e síntese do bloco ma
joritário no Congresso, o Governo 
vai interferir no processo de refor
mulação partidária, que será inicia
do após a aprovação do projeto da 
anistia." Marchezan considera esta 
atitude normal, "porque é o Governo 
que conduz tudo, embora isto não 
signifique a exclusão da classe 
política do processo de decisões que 

O resultado, segundo ele informou, 
apontou um índice altamente favorável 
ao adiamento das eleições, com 85 por 
cento dos prefeitos preferindo esta alter
nativa. A maioria desses 85 por cento ale
gou os elevados custos das campanhas, 
um ano depois de diversas dificuldades, 
entre as quais foram enumeradas secas, 
geadas e enchentes em várias regiões do 
País. 

O deputado apresentará na Câmara 
federal, em nome da maioria, um projeto 
de emenda constitucional prorrogando 
as eleições, e o presidente João Figueire
do, que "foi muito simpático com asuges-

culminarão com a reforma do qua
dro partidário." 
TODAS AS CORRENTES 

O líder do MDB da Câmara, depu
tado Freitas Nobre (SP) disse que o 
presidente Figueiredo, ao defender o 
multipartidarismo, "se dispõe a ad
mitir que todas as correntes políti
cas contemporâneas se organizem 
em partidos, inclusive os comunis
tas e os socialistas," acrescentando 
que o presidente da República em 
vez de se referir "ao pluripartidaris
mo, que poderia significar um nú
mero restrito de partidos, usou a ex
pressão multipartidarismo — um 
conceito muito claro que representa 
a possibilidade de ampla reformula-, 
ção partidária." 

O governador do Espírito Santo, 
Eurico Rezende, acha que "já não é 
mais possível ficar com o bipartida
rismo, pois ele não é contemplado 
pelas tendências ou pela ideologia, e 
o que há são acampamentos partidá
rios, uns a favor e outros contra o 
Governo." Ele acredita que já há 
matéria prima para se cuidar da re
formulação partidária, uma vez que 
foi concluída a pesquisa feita pela 
Arena, em todos os níveis. 

— Com a volta do estado de direito 
— disse Eurico Rezende — é dever 
do Estado tornar disponíveis para o 
cidadão os vários condutos ideológi
cos, pois isto faz parte do aperfeiçoa
mento democrático. Mesmo que se 
formem mais um ou dois partidos, 
mantidos os atuais, haverá deserção 
na Arena e, em maior quantidade, 
no MDB. 

Eurico Rezende não acredita que 
com a extinção da Arena a base par
lamentar do Governo venha a ser en
fraquecida. E acrescentou: 

— A popularidade do presidente 
Figueiredo vem crescendo a olhos 
vistos e seria um mau investimento 
deixar de apoiá-lo. 
PSD CONTINUA VIVO 

Em Belo Horizonte, o vice-
governador de Minas, João Marques 
de Vasconcelos, declarou-se contra- \ 
rio ao bipartidarismo, favorável à \ 
extinção da Arena e do MDB e sim- \ 
patizante de um partido que "seja 
pelo menos centro-progressista, pa
ra não dizer de centro-esquerda, que 
é chavão." Para ele o extinto PSD 
continua vivo. 

tão", discutirá o assunto com o presiden
te da Arena, senador José Sarney: com ; 
as suas lideranças no Congresso, e com o 
ministro da Justiça, Petrônio Portela, 
como prometeu ao deputado. 

No encontro de ontem, no Palácio do • 
Planatlo, o presidente da República 
comprometeu-se com Henrique Brito a 
comparecer a duas promoções patroci
nadas pela ABM: no dia 28 de outubro ele 
irá à Curitiba, para presidir a abertura 
do Congresso Nacional dos Municípios, e 
no dia 10 de novembro irá a Salvador, na 
Bahia, para encerrar um seminário mu
nicipalista, a ser promovido em convénio 
com o Governo bahiano. 

Municípios querem eleições só em 82 


