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Sarhe^yai elaborar 
o programa do Arenão 

L 

O presidente da Arena, senador 
José Sarney, deverá iniciar a ela
boração do programa do novo partido 
do governo, o Arenão, logo após haver 
concluído o levantamento do número 
de deputados e senadores arenistas 
que sé manterão alinhados com o 
Palácio do Planalto, em seguida à ex
tinção das atuais legendas. 

Antes de embarcar para São Luis 
do Maranhão, ele admitiu, em conver
sar com um grupo de repórteres, na 
presença . de seu secretário geral, 
deputado Prisco Viana, já estar 
examinando alguns nomes que com
porão a comissão encarregada de dar 
corpo de doutrina à nova agremiação. 

De acordo com outros líderes 
arenistas, a nova Lei Orgânica dos 
Partidos chegará ao Congresso logo 
após o retorno dos cassados de maior 
peso e le i tora l , como os ex-
governadores Leonel Brizola e Miguel 
Arraes, devendo surtir efeito a partir 
de 5 de de dezembro, quando se inicia 
o recesso parlamentar do Congresso. 
O período que vai de princípio de 
dezembro até o dia Io de março ser
virá para a reartículação das forças 
políticas dentro do novo quadro par
tidário. 

Para as mesmas fontes, o projeto 
não extinguirá a sublegenda que, 
segundo a atual tendência do governo, 
será mantida a fim de abrigar as 
divergências arenistas nas bases 
municipais. 

Ressaltando que mantêm inteira 
sintonia com o ministro da Justiça, 
senador Petrônio Portella, o presi
dente da Arena, senador José Sarney, 
assim admitiu a hipótese da per
manência da sublegenda: 

"Como posso condenar, a priori 
uma tese que é defendi da, entre outros, 
pelo presidente do Congresso, senador 
Luiz Vianna Filho, e pelo governador. 

da Bahia, António Carlos Maga
lhães?". 

Tanto o presidente, quanto o 
secretário geral da agremiação si-
tuacionista, não crêem em que haja 
rebelião na bancada arenista, contra a 
manutenção da sublegenda. 

PLANALTO 

O ministro da Comunicação S ocial, 
Said Farhat , disse ontem, que a 
preferência do governo é pela for
mação de um único partido a susten
tá-lo politicamente, mas ressaltou que 
o problema relacionado com o número 
de partidos não é o mais importante. 
O ponto fundamental na reformulação 
partidária, segundo o ministro, é o 
presidente da República manter a sua 
maioria no Congresso, com um ou com 
mais de um partido. 

Ele admitiu que a busca dessa 
maioria vem sendo feita com base em 
consultas pessoais aos parlamentares, 
mas des t acou , depois , que esse 
procedimento não significa que se es
teja perseguindo um comportamento 
incondicional para a futura bancada 
governista no Congresso. 

Farhat disse que não interessa ao 
governo estimular a formação de um 
partido independente, com o seu aval, 
porque esse grupo parlamentar con
dicionaria" o seu apoio segundo as 
propostas que estejam em jogo e isso, 
no seu entender, não é apoio político. 
"Um partido que ao mesmo tempo es
teja dentro e fora do governo, não é 
um partido de apoio ao governo" — 
observou o ministro. Neste momento, 
concluiu o ministro, o interesse gover
namental se concentra na preocu
pação de assegurar a sua atual 
maioria no Congresso. 


