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Sarney faz três discursos em 
ofensiva de crítica ao MDB 

Brasília — A Arena promoverá esta 
semana, através de três discursos do Se
nador José Sarney (MA), uma ofensiva 
parlamentar de críticas ao MDB. O Se
nador Sarney, na sua trilogia, pretende 
demonstrar que a Oposição não se preo
cupa nem com o destino do país nem 
com a democracia. "O que ela deseja é 
o caos, do qual o Senador Paulo Bros-
sard (MDB-RS) é o arauto". O primeiro 
discurso da trilogia será pronunciado 
hoje no plenário do Senado. 

Sem o seu líder, Senador Franco 
Montoro (SP), a bancada do MDB não 
tem ainda um plano de defesa para a 
ofensiva arenista. Desde a denúncia de 
enriquecimento ilícito do Senador Ores-
tes Querela (MDB-SP) que a bancada 
da Oposição no Senado tem se limitado 
a ataques isolados dos Srs Marcos Frei
re (PE), Itamar Franco (MG), Gilvan 
Rocha (SE) e Evelásio Vieira (SC), Para 
amanhã está previsto um discurso do 
Senador Marcos Freire sobre a crise es
tudantil. 

Convocação 
A trilogia do Senador Sarney será, 

na realidade, uma nova resposta à série 
em que o Senador Paulo Brossard ana
lisou a crise institucional, responsabili
zando o Presidente Ernesto Geisel pelas 
atuais dificuldades. A do Sr Brossard foi 
decidida após o Presidente Geisel téT 
decretado o recesso parlamentar por ha
ver o Congresso se recusado a aprovar 
a reforma do Poder Judiciário. Os dois 
primeiros discursos do Senador gaúcho 
foram respondidos pelo líder da Arena, 
Senador Eurico Resende (ES). No térr 
ceiro, o Senador Sarney foi designado 
para responder minutos antes do Sr 
Brossard começar o seu terceiro dis
curso, o que surpreendeu a todos. 

Apesar do empenho do Senador Re
sende, a Arena entendeu que o Senador 
Brossard, considerado o verdadeiro líder 
intelectual da bancada do MDB no Se
nado, não havia recebido, ainda, a res
posta devida: o Senador Henrique La 
Rocque <Arena-MA) foi escolhido para 
responder às análises específicas da re
forma úo Judiciária. O Senador José 
Sarney foi especialmeníte escolhido pela 
Arena para responder às críticas insti
tucionais do Senador Brossard. 

Praticamente afastado dos debates 
de plenário desde o início do ano, quan
do renunciou à vice-liderança, o Sena
dor Jarbas Passarinho (Arena-PA) é 
outro que tem sido convocada pela Are

na para compor a linha de frente da 
ofensiva contra á Oposição. 

Tese 
A trilogia do Senador Sarney, a ser 

iniciada hoje e concluída este semana, 
tem um ponto central. O MDB não pro
cura realizar uma Oposição construtiva e 
nem foi capaz de, até o momento, co
locar o interesse nacional e o democrá
tico acima de suas paixões partidárias. 
A Oposição tem feito uma política de 
terra arrasada e se empenha na cria
ção do caos, com o que, no entender do 
Senador José Sarney, só faz postergar 
cada vez mais a distensão que todos de
sejam. 

Frisará o vice-líder da Arena que o 
objetivo do Governo é a democracia e 
que o autoritarismo existente é o decor
rente da necessidade de autodefesa do 
Estado. Para ele, o MDB está forçando 
uma confrontação que provocará graves 
consequências. 

Indefinida 
A bancada do MDB não tem, ainda, 

nenhum plano para enfrentar a ofensi
va arenista. Esta indefinição começou 
quando o Senador Quércia foi denuncia
do, pela imprensa, como corrupto, acusa
do de enriquecimento ilícito. A denún
cia coincidiu com- o dia em que o Sena
dor Paulo Brossard fez o seu primeiro 
discurso sobre as denúncias de corrup
ção em órgãos governamentais, abordan
do especificamente o empréstimo à em
presa de fiação Lutfalla. 

A partir do caso Quércia, a desorien
tação do MDB no Senado vem aumen
tando. A própria nota oficial, em que à 
bancada defende o Senador Quércia e 
lhe hipoteca solidariedade, deixem de ser 
lida em plenário porque a liderança da 
Arena comunicou que haveria uma res
posta violenta. O Senador Lázaro Barbo
sa (MDB-GO) limitou-se a entregar a 
nota aos jornalistas. 

• A crise da bancada aumentou, tam
bém, porque o Senador Franco Montoro 
(SP), seu líder oficial, está viajando pa
ra a Espanha, devendo retomar nos pró
ximos dias. Neste período, os Srs Gilvan 
Rocha, Evelásio Vieira e Itamar Fran
co mantiveram a atuação oposicionista, 
mas também sem uma estratégia de ca-
ráter geral. Nos últimos dias retornaram 
ao plenário os Srs Marcos Freire e Paulo 
Brossard. Ambos deverão falar (esta se
mana. 
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