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A situação Sb Sr José Sarney, como 
presidente da Arena, é insustentável a 
ponto de ele não ter sequer condições 
de comparecer a uma reunião de banca
da do seu Partido para submeter-se a 
um confronto—disse, ontem, na Câma
ra, o Deputado Stoessel Dourado (BA), 
para quem o Senador maranhense 
apresentou ao Presidente Figueiredo 
um "perjuro relatório" dando conta de 
que a maioria do Partido apoia a forma
ção do Arenão. 

Para o Deputado baiano, "é confor
tador saber-se que essa democracia so
nhada pelo Presidente não se ajusta 
com a democracia do Senador José 
Sarney que, antes de plasmar o ideário 
de sua mensagem política e, por essa 
via, aliciar prosélitos, para uma propos
ta definitiva no campo das ideias, espo
sa a criação de um "Arenão amorfo e 
incolor". 

Per ju ro relatório 

Disse ainda, o Deputado Stoessel" 
Dourado que o Arenão nascerá "vazão e 
já descaracterizado, e que, por tais con
tornos e caricata fisionomia, bem justi
fica o perjuro relatório que, usando o 

nome dessa Casa e do próprio Congres
so Nacional, informa ao Chefe da nação 
que a maioria parlamentar que hoje o 
apoia estaria inclinada a permanecer 
no biônico sistema de um Partido pré-
moldado, fisiológico, despido de ideias, 
ou até de escrúpulos, que apoiaria o 
Governo apenas como mero catador de 
migalhas palacianas". 

Disse o Deputado Stoessel Dourado 
que não duvida dos méritos do Sr José 
Sarney, embora hoje nos pareçam insu
ficientes para que possa continuar me
recendo a confiança do Presidente da 
República, a quem informou erronea
mente, ou tampouco da bancada da 
Arena no Congresso Nacional, a quem o 
seu perjúrio ofendeu e diminuiu". 

— Com todo o respeito —r salientou 
— acho insustentável a situação do 
eminente Senador que hoje, na verda
de, não teria condições de comparecer 
sequer a uma reunião da bancada para 
submeter-se a um confronto de atitu
des, até porque, talvez, a bancada are-
nista, hoje, esteja disposta a deferir-lhe 
a mesma consideração. Aliás, acho que 
S.Exa pelos atributos revelados, justiça 
se lhe foça, é um bom candidato á 
presidência do Arenão ou Areneco"" 

Senador acha crítica natural 
O presidente da Arena, Senador Jo

sé Sarney, diante das críticas que rece
beu ontem do Deputado Stoessel Dou
rado (Arena-BA), reagiu dizendo ape
nas que "é um direito dele, natural, 
numa democracia. Não desejo co
mentar". 

Mas acrescentou, depois, que "tudo 
o que tinha a dizer sobre o assunto já 
disse. Aguardamos o envio da mensa
gem presidencial sobre a reformulação 
partidária. Acredito que, quando ela 
chegar ao Congresso, todos estaremos 
unidos em tomo da decisão que o presi
dente tomar". 


