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Presidência da Arena deve 
ser agora de ^osêJSariW 

1 BRASÍLIA — O vice-líder do 
governo, senador i usé Sar»,ey, po
derá ser o substituto do dejut.idc 
Francíjiiiu Pereira na presidên
cia da Arena, até o final de seu 
mandato, em setembro, caso não 
seja convocado pelo presidente 
"eleito", João Batista de Figuei
redo, para o Ministério do Inte
rior, segundo informações de in
fluentes líderes arenistas. 

O parlamentar maranhense 
tem sido apontado para a Pasta 
do Interior, para a qual teria a 
simpatia dos governadores do 
Norte e do Nordeste, regiões onde 
se definiu a maioria arenista na 
Câmara dos Deputados e no Se
nado. Seria a compensação, a clas
se política desta área, a participa
ção no futuro governo, detendo 
um Ministério de tanta importân
cia para seu desenvolvimento re
gional. 

Outros nomes cotados para o 
mesmo Ministério, segundo as 
mesmas fontes, são os do ex-ml-
nistro dos Transportes, coronel 
Mário Andreazza, do ex-chefe do 
Estado-Maior das Forças Arma
das, general Tácito Teóphilo Gas
par de Oliveira — nascido no Cea
rá — e o do senador "biônico" 
cearense, coronel César Cais. 

Essas hipóteses tornaram-se 
mais viáveis, depois de exame da 
situação do Senado, sob o ponto 
de vista da Arena. Não voltarão a 
casa seus integrantes mais expe
rientes e mais atuantes, como Da
niel Krieger, Eurico Rezende, Vir
gílio Távora, José Lindoso e Ruy 
Santos, deixando a bancada si-
tuacionista em dificuldades para 
enfrentar as investidas emedebis-
tas, principalmente por contar 
com o desgaste de 21 senadores 
"biônicos". Assim, a tarefa de de
fesa da política oficial ficaria en
tregue ao senador Petrônio Por-
tella, dado como futuro ministro 
da Justiça; A luiz Vianna Filho, 
candidato à Presidência do Sena 
no; e a Jarbas Passarinho, pratl» 
camente escolhido líder. Este des
falque poderá ditar a permanên
cia do senador José Sarney no pla
no parlamentar, a fim de ajudar 
Passarinho na defesa dos interc-s-
ses da Arena e do governo. 

SENADOR JOSÉ SARNEY 
Como Passarinho já reconhe

ceu ser muito difícil acumular a 
presidência do partido com sua 
liderança no Senado, a exemplo do 
que fizeram Felinto Miiller e Pe
trônio Portella, no passado, acre
ditasse que Sarney cumprirá o 
restante do mandato de France-
lino Pereira, que renunciará ao 
comando da Arena ,no dia 14 de 
março, a fim de assumir o gover
no de Minas Gerais. 

Na Câmara, admitem as mes
mas fontes, o quadro está prati
camente definido. O deputado 
Flávio Marcilio parece ter sua 
candidatura absorvida pelo pre
sidente "eleito", general João Ba
tista de Figueiredo, em virtude 
de haver partido m frente e con
quistado aparentemente maior 
número de adesões. O deputado 
Nelson Marchezan, se não for 
aproveitado no Ministério do Tra
balho, substituindo a outro gaú
cho, Arnaldo Prieto, será o líder 
do governo, sucedendo a José Bo- , 
nlfácio. y 


