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Sarney garante que maioria 
dos arenistas deseja um 
único Partido de Governo 

Brasília — Além da extinção pura e simples dos 
Partidos atuais, a maioria da Arena se inclina em 
favor da existência de um único Partido de Gover
no, depois da reformulação, podendo ser exami
nadas fórmulas que assegurem a .coexistência, nes
sa mesma legenda, de correntes divergentes, inclu
sive a sublegenda, segundo afirmou, ontem, o Se
nador José Sarney, presidente nacional da Arena. 

O dirigente arenista diz que seus companheiros 
consideram "absurda" a ideia de existência de dois 
Partidos do Governo. "Quem for do Governo, fica 
com o Partido do Governo; os demais, três ou qua
tro, ficam na Oposição. Já pensou se o Presidente 
• João Figueiredo se incre vesse em dois Partidos?", 
indagou, irónico. 

legenda para abrigar as di
versas correntes que coexis
tem, conflituosamente, den
tro do Partido do Governo, 
desde a base municipal até 
o plano estadual e nacional. 

O Sr José Sarney admite 
que a sublegenda possa vir 
a ser examinada e evitar 
responder a uma pergunta 
sobre se aquele instituto 
não seria uma aberração ju
rídica e política.num regi
me de pluripartidarismo,. 
preferindo acrescentar que o 
Partido estará aberto a su
gestões de seus correligioná
rios, naquele sentido. 

— O Governo — disse o 
Sr José Sarney — não quer 
dissolver as suas forças po
líticas, que deverão, portan
to, aglutinar-se em um úni
co Partido, conforme dese
ja a maioria dos nossos cor
religionários. 

O presidente da Arena 
acha "incompreensível a po
sição do MDB" de não acei
tar o debate sobre a refor
mulação partidária," encas-
telando-se em teses absur
das, que negam o próprio 
programa partidário, favo
rável ao pluripartidarismo". 

— E' preciso compreen
der que o pluripartidarismo 
constitui passagem 'indis
pensável para a abertura 
democrática que o Presi
dente João Figueiredo está 
disposto a levar avante. E' o 
sistema que se amolda me
lhor à tradição política do 
país. 

TENDÊNCIAS 
O Sr José Sarney repete 

que não existe qualquer de
cisão em rela,ção à refor
mulação partidária, ao mes
mo tempo era que reconhece 
que a tendência majoritá
ria é favorável à pura e 
simples extinção da Arena e 
do MDB. Como adendo, in
forma que é também majo
ritária a repulsa à ideia de 
dois Partidos apoiando o 
Governo, a maioria consi
derando necessária a exis
tência de apenas um Parti
do. 

O Senador maranhense 
está convencido de que o 
Partido . que substituirá a 
Arena, no apoio ao Governo, 
será maior do que ela. E ex
plica que a Arena assume, 
hoje, uma posição majori
tária no país, tendo que 
carregar o ónus de um longo, 
período de atos de exceção. 
Removido o arbítrio, restau
rada a ordem1 constitucio
nal, cresce a popularidade 
do Presidente João Figuei
redo: 

— Eu estou certo de que 
o Partido que substituirá a 
Arena se beneficiará desses 
fátores e vai crescer ainda 
mais. 

SUBLEGENDA 
Alguém observa que o Se

nador Luís Viana Filho 
considera "impossível" man
ter a unidade desse "Parti-
dão" sem o emprego da sub-


