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BRASÍLIA — O presidente da Arena,' «ena-. 
dor José Sarney, deverá iniciar"'a"elaboração 
do programa do novo partido do governo, o 
Arenão, logo após haver concluído o levanta
mento do número de deputados e senadores 
arenistas que se manterão alinhados com o Pa
lácio úo planalto, em seguida à extinção das 
atuais legendas. 

Antes de embarcar para São Luís do Ma
ranhão, ele admitiu, em conversa com um gru
po de repórteres, na presença de seu secretário-
geral, deputado Prisco Viana, já estar exami
nando alguns nomes que comporão a comissão 
encarregada de dar corpo de doutrina à nova 
agremiação. 

De acordo com outros lideres arenistas, a 
nova Lei Orgânica dos Partidos chegará ao 
Congresso logo após o retorno dos cassados de 
maior peso eleitoral, como os ex-governadores 
Leonel Brizola e Miguel Arrass, devendo surtir 
efeito a partir de 5 de dezembro, quando se ini
cia o recesso parlamentar do Congresso. O pe
ríodo que vai õs princípio de dezembro até o dia 
IP de março servirá para a rearticulaçao das 
forças políticas dentro do novo quadro parti
dário. 

Para as mesmas fontes, o projeto não ex
tinguirá a sublegenda, que, segundo a atual 
tendência do governo, será mantida a fim de 
abrigar as divergências arenistas nas bases mu
nicipais. , • _ 

Ressaltando que manfênf Inteira sintonia 
como ministro da Justiça, senador Petrônio Por-
tella, o presidente da Arena, senador José Sar
ney, assim admitiu a hipótese da permanência 
da sublegenda: 

"Como posso condenar, a priori, uma tese 
que é defendida, entre outros, pelo presidente 
do Congresso, senador Luiz Vianna Filho, e pelo 
governador da Bahia, António Carlos Maga
lhães?". 

Tanto o presidente, quanto o secretário ge
ral da agremiação situacionista, não crêem em 
què haja rebelião na bancada arenista, contra a 
manutenção da sublegenda. 

Prisco, por exemplo, reagiu à previsão de 
alguns repórteres, segundo as quais as dissidên
cias arenistas poderão avolumar-se para afas
tar o tão criticado Instituto. Ele lembrou, ini
cialmente, que a sublegenda não integra a Lei 
Orgânica dos Partidos, sendo objeto de legis
lação específica. A seguir, disse não emprestar 
maior importância ao fato de 15 deputados are
nistas terem votado contra a orientação da li
derança do Governo, na tramitação do Projeto 
da Anistia. Para ele, tal divergência não é sis
temática, pois há vários dessse parlamentares 
que, em outros assuntos, tem todas as condições 
de manter seu apoio ao Governo João Figueire
do. Prisco lembrou ainda que as dissidências 
arenistas são antigas e tem variado de dez a 
quinze votos, que não tem abalado a postura 
de lealdade da agremiação ao Palácio do Pla
nalto. 


