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Senador participa do último comício 

TBIBUMA ÚA ÍMPRÍ MACEIÓ — O presidente da Are
na, senadnr Jntfr—Sarney, participou 
ontem à noite no município de Rio 
Largo, a trinta quilómetros de Maceió, 
do que deve ser a última campanha 
eleitoral dos atuais partidos. 

O dirigente partidário chegou on
tem a Maceió, iniciando a primeira 
etapa de sua viagem por várias uni
dades da Federação, sondando as ten
dências das bases arenistas quanto ã 
reformulação partidária. A sua che
gada não compareceram o presidente 
do Partido em Alagoas, senador Luiz 
Cavalcante, o biônico Arnon de Mello 
e os deputados federais Geraldo Bu
lhões, que ontem mesmo viajou para 
Brasília, e Murilo Mendes, que recém-
chegado de Lisboa, deverá ingressar 
no PTB do ex-governador Leonel Bri-
zola. 

A tarde, Sarney reuniu-se no Pa
lácio Floriano Peixoto com o Gover
nador Guilherme Palmeira, a banca
da arenista na Assembleia e muitos 
prefeitos de cidades de interior. A 
noite participou do comício de encer
ramento da campanha para prefeito 
de Rio Largo, disputada por dois are
nista, Itamar Bezerra Cavalcanti e 
João Teixeira, e por dois emedeblstas, 
Manuel Ciríaco Neto e Benedito Lo
pes. A renúncia do prefeito e de seu 
vice, em face de denúncia de corrup
ção, aconselhada pela direção do MDB 
par evitar maior desgaste para a le
genda oposicionista, proporciona a 
realização do que se prevê seja a últi
ma eleição ainda com Arena e MDB 

Falando à imprensa, o senador 
José Sarney insistiu mais uma vez. 
"o problema não é de extinção, ter
minologia que rejeito, porque com isso 
estaríamos amesquinhando a grande 

ideia da reformulação partidária". 
Ele admitiu, no entanto, que, "com a 
reformulação partidária, devemos exa
minar qual a faixa que devemos 
ocupar como Partido forte, de ideias 
consolidadas". 

O dirigente da Arena voltou a de
fender a ideia de estruturação de "um 
Partido de Centro que não tenha 
carga ideológica, de vez que Partido 
ideológico termina por apresentar um 
comportamento passional, buscando 
soluções inviáveis. Precisamos ainda 
acreditar no projeto politico do pre
sidente Figuei edo ora em curso, que 
busca conduzir o país à plena norma
lidade democrática. Ele compreende a 
abertura do leque partidário para que 
todas as correntes reprerentativas da 
opinião nacional participem da ativt 
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