
iSamej^já admite os novos 
Partidos com fim da Arena 

Brasília — O presidente da 
Arena, Senador José Sarney, pra
ticamente admitiu ontem à banca
da do Partido, reunida no auditó
rio Nereu Ramos, na Camará, que 
está confirmada a extinção dos 
atuais Partidos. Ele afirmou na 
ocasião que "a manutenção das 
atuais legendas também é uma 
opção que está sob exame", depois 
de reconhecer claramente que "a 
reformulação pode ser feita até 
com o sacrifício de nossa legenda, 
em benefício do país". 

Ouvido em silêncio por uma 
bancada cansada, depois de duas 
horas de discursos que versaram 
mais sobre questões municipais e 
assuntos de economia interna do 
Partido nos Estados — com as 
queixas dos dissiderites pelas pre
terições de que se dizem vítimas 
dos Governos de. seus Estados — o 
Senador maranhense afirmou que 
o Governo atual tem tanta auto
ridade "que pode ..fazer essa refor
mulação até com a extinção dos 
Partidos". 

Anistia 

Depois que o líder Nelson Mar-
chezan comunicou oficialmente a 
bancada uma informação de domí
nio público — a anistia chega este 
mês ao Congresso — afirmando 
que com isso "o Governo Figueire
do resgata mais um de seus com
promissos, que é também da Are
na, para com o povo brasileiro", so
licitou apoio para projetos de au
toria do vice-líder Cantldio Sam
paio e do Deputado Salvador Ju-
lianelli, elevando os vencimentos 
dos vereadores. Essa questão sus
citou uma outra, ligada à necessi
dade de reformulação no Fundo 
de Participação dos Municípios, 
para possibilitar melhor distribui
ção dos recursos ou maior autono
mia das comunas na sua destina- . 
ção, chegando-se até a defender 
uma reforma tributária. Quando o 
Deputado Alexandre M a c h a d o 
(RS) defendia a necessidade de o 
município dispor de recursos que 
lhe permitam o mínimo para ad
quirir uma motoniveladora para 
executar reparos nas suas estradas, 
o Deputado Paulo Lustosa (CE) co
chichava com os colegas: "Na reu
nião da bancada da Arena já se 
falou de motoniveladora, buracos 
nas estradas, construção de chafa
rizes públicos e fontes luminosas. 
Imagine quando tiver sido introdu
zido no Brasil o voto distrital". 

O Deputado Carlos Santana 
(Arena-BA), em seguida, foi à tri
buna para se queixar e pedir aju
da da liderança e da presidência 
do seu Partido para conter as dis-
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criminações de que se diz vítima, 
por fazer parte do grupo pohtico 
do ex-Governador Roberto Santos. 
Se essa ajuda não vier, ele acha 
que não se reelegerá", depois da 
perseguição que o atual Governa
dor António Carlos Magalhães mo
ve contra suas bases eleitorais" e os 
chefes políticos que o apoiam. Re
cebeu apartes dos Deputados Hélio 
Campos (RR) e Herbert Levy, em 
seu favor. O líder Marchezan afir
mou que envidará esforços para 
promover a conciliação entre as 
facções regionais do Partido. O 
Deputado Sérgio Cardoso de Al
meida (SP) foi o orador seguinte. 

O representante paulista tocou 
num assunto antigo, que aborda há 
mais de três m-ses: pediu apo.o 
dós companheiros para dar com
bate à "iniciativa terrorista" do 
Ministro da Fazenda, Sr Kanos 
Rischbieter, que quer taxar em 25% 
as heranças e bens de capital. Pe
diu para a Arena encampar sua 
tese, já que as beneficiárias dessa 
medida, segundo ele, serão as mul
tinacionais "que não deixam he
rança para ninguém". Em aparte, 
o Sr Victor Fontana (SC), criticou 
os tecnocratas e disse que o Go
verno, para tomar suas decisões, 
precisa "ouvir mais a nação". Em 
outro aparte, o Deputado Alexan
dre Machado também condenou a 
taxação, explicando que no Rio 
Grande do Sul "não há uma vaca 
que não esteja empenhada". 

O Sr Sérgio Cardoso explicou 
que o imposto sobre heranças foi 
extinto pelo ex-Ministro Roberto 
Campos, nos primórdios da Revo
lução, e que o Ministro Mário Si-
monsen lhe garantiu, há poucos 
meses, que "essa estupidez só pas
sa se for sobre o meu cadáver". 

Reformas políticas 
O Deputado Paulo Lustosa exi

giu definições mais precisas sobre 
temas como anistia, reformulação 
partidária, prorrogação de manda
tos, para poder informar às suas 
bases. O Sr Leorne Belém (CE), 
depois de tocar nos mesmos pon
tos, exigiu mais participação nas 
decisões do Governo, lembrando 
que a Arena foi surpreendida 
quando o projeto de extinção dos 
Decretos-Leis 477 e 228 chegou ao 
Congresso. "Não podemos prosse
guir como Partido de sustentação, 
ao Governo se hão tivermos com
preensão do Governo para nos for
talecermos" — disse. 

O Deputado Herbert Levy (SP) 
foi à tribuna para defender uma. 
politica capaz de melhorar a dis
tribuição de renda e pedir apoio 
para a empresa nacional, através 
do abaixamento das taxas de ju-

ros. Explicou que a empresa pri
vada nacional em seu conjunto es
tá devendo mais de 60% de seu 
património liquido, e que se não 
houver a redução nas taxas de ju
ros haverá insolvência em massa. 
O parlamentar paulista mereceu 
apoio do Deputado Teodorlco Fer-
raco (ES), que, dízendo-se indus
trial, acusou os bancos de estarem 
exercendo agiotagem, e solicitou 
aue o Senador José Sarney levasse 
sua queixa ao Presidente Figueire
do. A proposição foi votada e apro
vada, ficando o presidente da Are
na na obrigação ae, na próxima 
audiência com o Chefe do Gover
no, comunicar-ihe a apreensão dos 
integrantes ae sua bancada quan
to à indiscriminada elevação das 
Daxas de juroa. 

liecísão do Congresso 

O Senador José Sarney come
çou dizendo que todas as questões 
levantadas peios Deputados Paulo 
Lustosa e Júlio Campos dependem 
de uma decisão do Congresso, ra
zão pela qual não podia adiantar 
mais do que o que já é do conhe
cimento público. O Presidente da 
República, segundo ele, concorda 
Integralmente, com que estas deci
sões resultem do debate interno no 
Congresso. 

A única decisão que até ago
ra foi tomada, segundo o presiden
te da Arena, é a de que deve ser 
feita a reformulação partidária, 
consequência do processo de aber
tura politica. Disse, ainda, que os 
dois Partidos atuais já cumpriram 
suas missões, principalmente o seu, 
que é acusado pela Oposição de 
apoiar o Governo sem nunca ter 
sido Governo. Isso, na sua opinião, 
honra a Arena, já que ela sê cin
giu à "tehue ponte política <fue 
existia",, para que se chegasse ao 
estágio atual, de redemocratiza-
Ção, 

Comparando a situação da 
abertura política brasileira com a 
da Espanha, onde "há sangue, suor, 
divergências e separação", comple
tou: 

"Hoje temos autoridade para 
dizer que podemos fazer essa re-' 
formulação até com a extinção dos 
Partidos. Temos de considerar to
das as minorias e a camisa-de-
força do bipartidarismo não pode 
ser mantida, portanto". Depois de 
dizer que "a reformulação pode ser 
feita até com o sacrifício de nos
sa legenda em benefício do país", 
afirmou, em resposta à indagação 
do Sr Júlio Campos, que "a ma
nutenção das atuais legendas tam
bém é uma opção que está sob 
exame". 
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