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ÍÀrenista diz que Sarney / 
mente como "Pinóquio 

BRASÍLIA _ "O lenador José 
Sarney insiste em continuar a faaer 
o papel de Pinóquio; quanto mais 
mente, mais seu narié cresce", disse 
ontem o deputado Jorge*. Vargas, ain
da da Arena e um dos coordenadores 
do Partido Popular Brasileiro, lide
rado por Tancredo Neves, referindo-
se à informação do dirigente arenis-
ta ao presidente Figueiredo de que a 
bancada do Arenão terá maioria ab
soluta na Câmara. 

Segundo o deputado mineiro, a 
bancada do Arenão na Câmara não 
terá mais de duzentos deputados, fi
cando em segundo lugar o PPB, com 
quase 100 parlamentares. Jorge Var
gas ironizou as declarações de Sar-
ney, as quais considerou mentirosas, 
observando que "conpreende as ra-
sões para ele fazer isso, já que, co
mo presidente da Arena, nunca foi 
ouvido sobre nada, pois todo» os en
tendimentos, entre o partido e o go-

verno «ram feito através do ministro 
da Justiça". 

"Estamos «ubine tidos a uma es
pécie de terror dos áulicos" — co
mentou o parlamentar, lembrando 
que até o lider Nelson Marchezan es
tá afirmando que deputados como 
Afro Stefanini e Lourembert Nunes da 
Rocha aderiram ao Arenão, quando na 
realidade já assinaram um compro
misso com o PPB. 

Revelou, por outro lado, que os in
tegrantes do bloco liderado pelo se
nador Tancredo Neves estão sofrendo 
as mais variadas pressões para in
gressarem no Arenão, .citando o ca
so do deputado Paulo Torres, um dos 
primeiros signatários do PPB, que foi 
convidado pelo presidente Figueiredo 
para ocupar a presidência do futuro 
partido de apoio ao governo no Rio. 
Acrescentou que. além das adesões 
já conhecidas, mais dois deputados 
da Arena fluminense devem se filiar 
ao bloco pepebista. 
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Marchezan tarrçbém desmente o dirigente arenista 
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dente da Arena, senador Joee Sar-
ney, assegurava ontem que o futuro 
partido governista terá maioria abso
luta na Camará e no Senado, o li
der Nelson Marchezan reconhecia que 
o sucedâneo da Arena está tendo di
ficuldade para obter essa meta, anun
ciando que até janeiro o Governo e 
tuas lideranças no Congresso cuida
rão de atrair os arenistas ainda dis
sidentes. 

Sarney disse se basear em infor
mações dos lideres Marcheaan e Pas
sarinho, para afirmar que as defec
ções na Arena foram mínimas em 
comparação com o ocorrido no MDB. 
Já o lider Marchezan observou que a 
fase de organização de novos parti
dos é sempre difícil e que, além da 
Arena, também outros partidos estão 
tendo problemas. Admitiu até que dois 
vice-Udêres arenistas — João Unha
res, de Santa Catarina, e Gérson Ca-
mata, do Espirito Santo — ameaçam 
deixar o partido governista, mas ma
nifestou esperanças de que o repre
sentante capixaba continue com o Go

verno. 
Segundo as estimativas de Marche

zan, no Rio de Janeiro a Arena per
dera apenas um deputado federal, 
Paulo Torres. Em Mato Grosso, podem 
deixar o partido governista os depu
tados Afro Stefanini e Lourembcrg 
Nunes Rocha. No Pará, a Arena per
derá dois deputados, que vão para o 
PPB e ganhará nove ou dez malu-
fistas. No Rio Grande do Sul, não 
haverá defecções. Por tudo isso, Mar
chezan acredita que o partido do Go
verno possa conseguir a maioria na 
Câmara, com mais de 215 deputados. 

Marchezan vai solicitar aos depu
tados que indiquem os dois represen-
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tantes de cada Estado, que integra
rão a grande comissão de atuais are
nistas. encarregada de elaborar um 
documento básico de programa, de es
tatuto e manifesto de lançamento do 
novo partido do Governo. Ele e o se
nador José Sarney confirmaram que 
pretendem reunir essa comissão du-
rnate o mês de janeiro e, de posse da
queles documentos que permitirão so
licitar registro provisório do partido 
no TSE, escolherão os elementos que 
assinarão os atos como fundadores da 
nova agremiação. 

r~ jarney não admite ideologia no "Arenão" / 
BRASÍLIA — O Partido do Go

verno pretende ser inteiramente demo-
critico e, assim, decidirá, a partir das 
bases, não apenas as linhas básicas do 
programa e estatutos da nova agremia
ção, como ainda todo o corpo de dire-
ção. A declaração foi feita ontem, pe
lo senador José Samey, antes do al
moço que participou com o Presidente 
Figueiredo ,no Movimento de Lideran
ça Cristã. 

Quanto á sua própria permanên
cia na direção do futuro Partido ou sua 

, provável substituição por outros no-
imes da liderança do Governo, como o 
senador Jarbas Passarinho ou o depu

tado Nelson Marchezan, o senador José 
Sarney fez questão de frisar que é as
sunto para ser discutido somente lá 
para o fim de janeiro, quando a es
trutura do Partido do Governo já ti

ver toda equacionada, com estatuto e 
programa prontos". 

Quanto à linha ideológica do Par
tido, concluiu Sarney: 

— Eu não gosto muito de termo 
"Linha Ideológica", preferindo substi
tuir o termo por maneira de agir do 
Partido: "será uma forma aberta, com 
a participação de todos, uma ação ca- . • 
racterística de um Fartido verdadeira- ill 
mente democrático". VJ 


