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Sarney inicia a rebelião na Arena 
protestando contra o novo diretório 

O senador José Sarney viajou ontem às dez horas da noite para Londres — depois de 
adiar por 24 koias ktíU uuiUuTque como membro da delegação brasileira à reunião da União 
Interparlamentar — sem deixar autorização para que seu nome seja registrado como membro 
do novo diretório nacional da Arena. Pelo telefone, Sarney comunicou ao deputado Fran-
celino Pereira, novo presidente da Arena, que não admitia participar do mesmo diretório de 
que faz parte o seu principal adversário da política maranhense, Vitorino Freire. Antes de 
viajar, o senador comunicou aos seus amigos — inclusive deputados federais de seu grupo — 
que somente regressará da Europa no fim do mês, não devendo participar da convenção 
nacional do partido, marcada para 21 de setembro. 

A rebelião declarada de Sarney, que realiza o primeiro protesto acintoso de um membro 
da Arena desde 1968, recusando indicação oficial para um posto partidário, poderá alastrar-se 
nas próximas horas, pelo menos no grupo do senador maranhense. 

Por sua vez, o ex-senador Vitorino Freire, 68 anos, considerado a grande revelação do 
novo diretório da Arena, iniciava em São Luis seu regresso triunfal ao controle do Maranhão, 
que dominou por longo tempo, dando uma entrevista em que ridicularizou Sarney, 
chamando-o de autor de "O Norte das éguas", numa referência ao livro de ficção do seu 
adversário, intitulado O Norte das águas. 

O deputado Norton Macedo, que até ontem era tido como um dos nomes que foram pre
teridos, explicava que já sabia de sua exclusão desde o momento em que ficou decidida a 
inclusão do ministro Ney Braga, "porque dá no mesmo". Menos conformados, elementos do 
grupo "renovador" não encontravam razões coerentesjpara a retirada dos nomes de Henrique 
Córdova e Joaquim Coutinho. Captavam-se, também, no entanto, atitudes do "nem contra, 
nem a favor", como a do senador Dinarte Mariz, que não queria entrar no diretório, por 
entender que o nome de Dix-Huit Rosado daria melhor representatividade ao Rio Grande do 
Norte. 

VITORINO RESSURGE: A RENOVAÇÃO 
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