
/^lanaito está indecisa, • 
e nem Balizou o Àrenão 

BRASÍLIA — O partido de apoio 
ao Governo, provisoriamente denomi
nado Partido Democrático, com a sigla 
PD, deverá adotar um nome resultan
te do consenso das bases, que no mo
mento estão sendo consultadas pela di-
reção da extinta Arena, segundo in
formou ontem, em Brasília, o senador 

_Jmé Sarney. O dirigente da extinta 
agremiação confirmou para janeiro a 
reunião da comissão constituída por 
parlamentares de todos os Estados, pa
ra a elaboração do manifesto e dos 
estatutos do futuro partido, além da 
escolha do nome, o senador Jarbas 
Passarinho, líder do Governo, revelou 
que há uma forte tendência para a 
adoção da sigla PDB, significando Par
tido Democrático Brasileiro 

Sarney justificou o atraso no lan
çamento do manifesto e dos estatutos 
do novo partido govemista, notando que 
pretendem os seus fundadores uma 
agremiação que não seja voltada ape
nas para a tarefa presente,, mas que 
tenha visão de tUB grande partido, em 
termos de futuro-

Para Prisco Viana, secretário-ge-
ral da ex-Arena, os outros partidos em 
constituição — PMDB, PTB e PP — já 
se anteciparam ao partido govemista, 
lançando manifestos e estatutos, por
que se limitaram a reunir as cúpulas, 
«no velho estilo*. O PD, do Governo, 
prefere, ainda segundo explicou, uma 
outra orientação ,a partir das mani
festações das bases. Acha Prisco Via
na que, no início de março do próxi
mo ano, o futnro partido de apoio ao 
Governo já estará constituído e com o 
registro provisório. 

Tanto Prisco Viana quanto José 

Sarney: "Nem escolhemos o nome" 

Sarney descartaram ontem a hipóte
se de o PD não alcançar maioria na 
Câmara dos Deputados. No Congresso 
as listas em circulação, com os nomes 
dos deputados, indicam dificuldades 
para a formação da maioria pelo Go
verno, não conferindo os cálculos le
vantados com as previsões oficiais da 
extinta Arena. 

Sarney ontem ficou no limite mí
nimo para a maioria absoluta — ou 
seja, 211 deputados — declarando: "Já 
atingimos a maioria absoluto, mas es
peramos ir bem além". 
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