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Sarney nega atrito 
com o novo 

Estelina Faria 

O presidente da extinta 
Arena, senador José Sarney, 
negou ontem que tenha qualquer 
espécie de atrito com o ministro 
da Justiça, deputado Ibrahim 
Abi-Ackel. Reconheceu o senador 
que teve divergência com ele, mas 
que «elas foram superadas, até 
porque a tarefa que temos pela 
frente, que é a política de aber
tura democrática, exige de todos 
nós qualquer sacrifício» . 

«Não tenho nenhuma briga 
com o ministro da Justiça» , in
sistiu Sarney. « Divergimos, 
como todo politico diverge em ai -
guns pontos, mas nunca tivemos 
atritos pessoais. Tivemos deter
minadas divergências, mas estas 
jamais atingiram nosso rea-
cionamento pessoal» . 

O senador Sarney não ex
plicou , contudo, porque não com
pareceu A posse de Abi-Ackel no 
Ministério da Justiça e disse que 
só se avistará com ele na reunião 
do conselho político, na próxima 
quarta-feira. Justificou que viaja 
hoje a Fortaleza, para assistir ao 
casamento do filho do ministro 
das Minas e Energia, César Cais, 
e de lá vai a São Luis, retornando 
a Brasília na véspera da reunião 
do CDP. 

ATRITO 

O atrito entre o novo ministro 
e o presidente da extinta Arena 
ocorreu em setembro do ano pas
sado quando o deputado Abi-Ac
kel chamou o senador maranhen
se de ,«mentiroso e farsante» 
pelo fato de ter levado ao pre
sidente Figueiredo um relatório 
revelando que a grande maioria 
dos arenistas apoiava a criação de 
só um partido de apoio ao gover
no. Abi-Ackel fazia parte do 
grupo que defendia dois partidos 
de sustentação parlamentar do 
governo Figueiredo, como forma 
de abrigar os parlamentares que 
divergem da política de seus res
pectivos governadores. 

Na mesma época Abi-Ackel 
emitiu uma nota À imprensa 
atacando duramente o secretário-
geral da Arena, deputado Prisco 
Viana, o qual, também não com 
pareceu ^.à.sua posse no Minis
tério; Eis a nota: 

«A propósito da nota pu
blicada no O Globo de hoje, 13 de 
setembro, sobre o fichário da 
Arena, no qual já estariam 
qualificados como possíveis dis
sidentes os deputados Ibrahim 
Abi-Ackel e Jorge Vargas, de
clarou o primeiro: « A Secretaria -
Geral da Arena está apenas 
fazendo pose. Fosse ela orga
nizada e competente como supõe, 
talvez tivesse evitado os danos 
causados pelo partido ao gover
no . « Sua tentativa de colocar o 
presidente João Figueiredo como 
esmiuçador de suas fichas, é 
também desrespeitosa: o pre
sidente da República está in
teiramente dedicado a problemas 
de importância para o país. 
Finalmente, as fichas do se
cretário Prisco Viana devem ser 
recebidas com as mesmas cau
telas da aritmética do presidente 
Sarney» . 

LIDERES 

Os líderes Jarbas Passarinho e 
o deputado Nelson descartaram 
por sua vez, qualquer hipótese 
de o atrito do senador José Sar
ney com o novo ministro possa 
resultar em uma crise entre o par
tido do governo e aquela pasta de 
coordenação política do. Exe
cutivo . Eles dizem acreditar que 
as eventuais divergências pes-
soais serão superadas em be
nefício do projeto político do 
governo e do seu partido. 

«Briga não existe — disse 
Passarinho — , e tenho a impres -
são que dentro dessas próximas 
horas o Ibrahim estará se encon^ 
trando com ô  Sarney, por ini
ciativa do próprio ministro. O 
atrito está superado e o Sarney 
não se mostra agastado por não 
ter sido escolhido para o Minis
tério da Justiça. 

O senador Passarinho leu a 
nota, emitida em setembro pas
sado, em que o deputado Abi-Ac
kel criticava duramente o se
cretário-geral da Arena, após o 
que disse que « ele atacou mais o 
Prisco Viana» . Depois é que 
soube,pelos jornalistas, que Abi-
Ackel havia chamado o senador 
Sarney de «mentiroso e farsan
te» . 


