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Sarney confirma que Arena vai se 
chamar Partido do Povo Brasileiro 

BRASÍLIA — O senador José Sarney, depois de encontro de trabalho com o Minis
tro da Justiça, Petrônio Portella, confirmou ontem que a Arena deverá passar a ser 
dominada Partido do Povo Brasileiro, c o l m a alteração da Lei Orgânica dos partidos. 
Sarney disse ainda que novos partidos não serão criados "às custas da legenda da 
Arena", porque, segundo ele, políticos dissidentes como Magalhães Pinto e Teotónio 
Villela terão seus pontos de vista agasalhados pela "democracia interna" que deverá 
ser implantada no partido. 

O presidente da Arena acentuou, con
tudo, que a mudança do nome da Arena 
não está ainda definida, pois o assunto se
rá objeto de debates, para posterior deci
são da Convenção Nacional do Partido, 
em setembro. A introdução da palavra po
vo na sigla, na sua opinião, dará uma ideia 
de maior afirmação democrática ao partida 
do governo, "até mesmo porque a denomi
nação de Movimento e de Aliança dos 
atuais ~ explicou — está ligada ao Ato 
Complementar que proibiu o uso. de par
tidos nas agremiações que surgiram de
pois da revolução**. 

Essa proibição, segundo o senador, de
verá, cair com a alteração da Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos, em estudos no Con
gresso. Sarney disse também não acredi
tar que a alteração do nome possa criar 
confusão junto ao eleitorado, gerando pre
juízos à Arena, porque este é um fato cor
riqueiro em países como os Estados Uni
dos, a França e o México, e também por
que as organizações políticas querem se 
adaptar à realidade do país. 

Embora concordando com o surgimento 
de novos partidos, a partir da reformula

ção da Lei Orgânica, Sarney disse não acre
ditar que eles se façam "às custas da le
genda da Arena, porque com a democra
cia interna que pretendemos implantar no 
partido todas as correntes serão agasalha
das". O presidente da Arena disse desco
nhecer oficialmente a existência de "fra
cionamento" do partido que resulte na 
criação de novas^grsmiações. "O que há é 
desejo de participação, que deverá ser um 
dos pontos a ser atendido pelo partido". 

No balanço Dolítico, feito com o Minis
tro da Justiça, desses primeiros dias de novo 
governo, Sarney disse que eles concluíram 
que o comportamento dos políticos têm si
do exemplar. O MDB, segundo ele, tem 
cumprido o seu dever de oposição necessá
rio ao regime democrático, abandonando a 
rcs^.ura de "inimigos" e 'passando a ser 
apenas "adversário" do governo. "Somos 
partidos adversários que se limitam por 
lima faixa comum, que é o interesse maior 
do País. Cnm a e:rtinção dcs At os Excepcio
nais, que limitavam a atividade política 
— acentuou — foi restaurado n clima de 
convivência pacífica enlra os dois par-


