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Por dois partidos 
Vargas se suicidou 

BRASÍLIA — "Essa é uma experiência trágica que não pode se
quei &ci cilada, uma vez que o Presidente Vargas pagou por ela o 
preço da própria vida", afirmou ontem o presidente da Arena, sena
dor José Sarney, rebatendo os argumentos dos que citam o exem
plo "de~TiêfuIto~Vargas, fundador do PSD e do PTB, para defender 
a existência de mais um partido de sustentação ao governo. 

.Vargas ao suicídio PTB e PSD, segundo Sarney levaram.. 

PARA o senador maranhense, deve-
se atentar "em primeiro lugar 

para o fato de que o Brasil de 19"9 
não é o mesmo de 1945. Se há algu
ma coisa que comprova não se poder 
criar artificialmente dois partidos de 
governo, é o PSD e o PTB. O mare
chal Eurico Dutra, cor exemplo, não 
contou com o apoio do PTB e teve 
de partir para uma politica de coali
zão nacional com a UDN. Quando 
Vargas foi candidato á presidência, 
não contou com o apoio do PSD". 

Segundo Sarney, "esse tipo de 
artificialismo gerou a crise que levou 
ao suicídio de Vargas e obrigou. In
clusive, a criação de legenda para 
mera especulação no período eleitoral, 

gerando problemas que desemboca
ram na crise de 1961 e 1964". 

Para o dirigente arenista, "o sen
tido da criação de um Partido forte 
de governo reside justamente em 
criar estabilidade politica, evitando 
um tipo de manobra que não se jus
tifica num pais como o Brasil com 
responsabilidades de potência mun
dial e aspirando a ser um grande pais 
democrático. A experiência do PSD 
e do PTB foi um fracasso completo". 

Sarney reafirmou, a propósito do 
envio, pelo governo, do projeto de 
Reformulação Partidária, "não ter co
nhecimento de nehuma data. Acre
dito — disse — que até o fim do ano, 
porém, estará consolidada toda a le
gislação referente ao assunto". 

Arenisfa desmente Sarney 
BRASÍLIA — Para o deputado 

Darcílio Ayres (Arena-RJ), ao con
trario do que Oizm os principais por-
tá-vdzes do Planalto, inclusive o mi
nistro Petrônio Portella, o presiden
te Figueiredo acredita que a tendên
cia vai acabar sendo mesmo para se 
criarem dois partidos governlstas e 
não apenas um. Surpreendendo od 
jornalistas, ao sair de uma audiência 
com o presidente, o parlamentar acen
tuou qu~ o quadro partidário brasi
leiro, cJspois da reformulação, ficará 
com cinco partidos, pois a seu ver, a 
oposição se dividiria também em três 
legendas. 

O deputado disse ter manifesta
do ao presidente sua opinião favorá
vel a criação de dois partidos. 

"No m3u Estado — acrescentou 
— até que não haveria problema Não 
há divisões na Arena. Poderíamos fi
car num só partido M&s no plano na
cional não há outra solução: tem de 
haver dbls partidos govemistas. "E o 
presidente, completou o deputado, em 
resposta a um repórter, achou razoá
vel esse ponto de vista, acreditando 
que essa vai acabar sendo mesmo a 
tendência. 

No Rio de Janeiro, segundo as 
informações que o parlamentar disse 
ter transmitido ao presidente, o pro
blema da reformulação partidária é 
mais do MDB úo que da Arena. Lá é 
o MDB que eitá no poder. E o go
vernador Chagas Freitas, portanto, 
que terá de enfrentar os problemas Ce 
divisão nas suas fileiras, que serão 
agravados se se confirmar a Inten
ção do Leonei Brizola em montar no 
Rio sua base político-p&rtidárla. "A 
Arena — concluiu o deputado — cabe 
aguardar os acontecimentos. Não so
mos nós que devemos Ir a Chagas 
Freitas. Vamos esperar que ele venha 
a nós." 

Darcilio Ayres acompanhado do 
prefeito de Nova Iguaçu, Ruy Quei
roz, que tratou õs problemas admi
nistrativos da sua cidade. 

O governador de Mato Grosso, 
Frederico Campos, que também este
ve na manhã de ontem com o pre
sidente Flgu°Iredo, é francamente pe
la existência de um só partido. "Para 
mim particularmente e para a situa
ção do meu Estado, seria muito maia 
cómodo", assinalou. 


