
^ Sarney faz relato 
a Figueiredo hoje 

O presidente da Arena, senadpciosé Sarney, 
será recebido hoje em Brasília pwfljyi" 1 João 
Figueiredo, para lhe fazer relato 4ÍIÉí*riagens que 
realizou ao Amazonas, Paraná^-ijpto Grosso, 
com a finalidade de ouvir as bàlè^arersístas so-
brt a reformulação partidária. 

Na oportunidade, o dirigente areniu deve
rá discutir com o chefe do governo o roteiro das 
novas viagens que empreenderá inlelalmente, ao 
Rio Grande do Sul e a São Paulo, quando pode
rá avistar-se com deputados emedebistas com
prometidos com ,© governador Paulo Salim Maluf. 

Segundo dirigentes situacionistas, Sarney, em 
seus contactos com arenistas dos Estados que 
visitará, insistirá em que o governo não preten
de fazer a reformulação partidária para perder 
maoria no Congresso e sim para aumentá-la. 
Prevê-se assim que ele continue a trabalhar 
contra as possibilidades do partido indepen
dente cujos ideallzadores esperavam atrair pa
ra suas fileiras muitos arenistas insatisfeitos 
eom os governos da seus Estados. 

O presidente da Bepúbllca receberá ainda 
hoje os líderes Jarbas Passarinho e Nelson 
Marchezan, ocasião em que, segundo todos os 
prognósticos, lhes transmitirá orientação idên
tica à que dará a Sarney: © debate sobre a re
formulação partidária não deve afetar a leal
dade de suas bancadas ao governo, no curso 
do segundo semestre legislativo. 

Os lideres do governo, Nelson Marchezan, e 
da oposição, Freitas Nobre, deverão reunir-se 
terça-feira para combinar detalhes do trabalho 
que desenvolverão durante o semestre. Sabe-se 
que eles acertarão o adiamento das reuniões de 
suas bancadas para o próximo dia 7. Os encon
tros dos deputados de ambos os partidos se 
realizam nas primeiras quartas-feiras de cada 
mês. Como a próxima será a 1.° de agosto, dia 
do reinício dos trabalhos legislativos, quando 
todos os deputados ainda não terão voltado a 
Brasília, eles deverão realizar o encontro na 
2.» 4.* feira do mês. 


