
Sarne^ garante Are não 
com maioria na Câmara 

D© lado do governo, as coisas es-
fcã© daraâ. O futuro pârtidl© oficial, 
sem denominação formal, mas já ba
steado popularmente d§ Arenão9 gi
ra formado com fr$se nas forças go
vernamentais mais. ortodoxas, lie vai 
ffetmii os .21 gov©rnad©?es afenistas, 
©6?<sa de 38 a 38 - senadores (seMo IS . 

. teidnieos) © em torno ú® 210 a 22Q 
• deputados federais. Desses deputados,, 
• a MEi@r parte será remãnesaenté dfe 

atoai Aresaa © ©ere® ie 8 â 10 virá© 
âo MDBS eosa© Florim ©ratinhe (RJ) 
© os sste malufistag de Sã® Paul®, cp© 
votaram com ® g©v@ra® m& ref&rmu» 
Jação partidária.. 

Organizad© p@I® minlsfes» da Sm~ 
tâ§a, pei© pff©sident© da Área», José 
Bamey © petoi lideres Nelson Mar-

,cbezan © Jarfoas passarinho © futuro 
partido goveralsta na© teta jamais 
menos, de 210" parlamentarei na Câ
maras segundo as previsões de Sar-
ssey, pois o governo ainda tem es
peranças de atrair a» maior parte «los 
dissidentes arenigtag que articulam © 
Partido Independente. Ma§ ele difi
cilmente ganhará senadorei, @ até 
mesmo Jarbas Passarinho admite qne 
perderá de três a einc© senadores á® 
sua baneafe stual 

Àdesas em massa 
—. O líder do Governo na Câma

ra, deputado Nelson Marchezan, pre
viu ontem, em Porto Alegre, que a 
"maioria esmagadora" dos parlamen
tares acabará aderindo ao partido d© 
Presidente João Baptista Figueiredo» 
Segundo el€s "'também a população, 
conhecendo © que está fazendo © Pre
sidente e confiando na sua acto,, deei=> 
dirá desde logo ap03á»l©s lodtpndentt-
wtmxfà. até áe mrt&Q", 

Nelson Marchezan afirmou que os 
partidos que surgirem no País "deve
rão ter consciência da tarefa de for
mação de uma mentalidade democrá
tica e responsável na comunidade, is
to é fundamental", salientou, "pois a 
ação do Governo é um produto da ação 
de todos nós, de toda a' opinião publí-
c& Então, a missão d© partido não 
è sò ser um sustentáculo <ja Democra
cia, mas também formar a opinião pú
blica. Chegou a nossa vez de mos
trar qise temos coisas boas a fazer'9. 
acrescentou. 


