
aberta aos patriotas que 
se éiícõHtf amno exterior 

O senador José Sarney foi eleito on
tem presidente nacional da Arena e, ao as
sumir o cargo, prometeu transformar o par
tido numa agremiação política de tendência 
centrista, cuja vocação social, política e 
económica servirá de sustentáculo ã luta 
contra os que querem a destruição dos prin
cípios democráticos. 

Reunido no fim da tarde de ontem, o 
Diretório Nacional da Arena, sob a pre
sidência do senador Jarbas Passarinho, fez 
duas votações (a primeira indicou^ mem
bro do Diretório) para fazer de Sarney o 
presidente da Executiva Nacional do par
tido do governo. 

O senador maranhense obteve 49 dos 53 
votos computados. Os demais foram três 
em branco e um conferido ao senador Daniel 
Krieger. Juntamente com José Sarney ain
da foram eleitos os deputados Paulino 
Cícero, 3o vice-presidente, António Mori-
moto, 2o secretário, e como vogais o 
deputado Gerson Camata e o senador 
bionico Lourival Batista. 

O discurso pronunciado pelo novo 
presidente da Arena foi feito de improviso e 
prendeu a atenção do grande numero de 
parlamentares e autoridades que lotaram as 
dependências da sala Clóvis Bevilacqua, no 
Senado. 

Sarney disse que a Arena, nesse momen -
to de transição política, deve se mostrar 
aberta aos patriotas que se encontram fora 
do país por questões políticas, pois se assim 
não proceder jamais será um partido de 
equilíbrio e com vocação de acolhimento da 
vontade popular. 

Ele disse que a melhor definição de 
Democracia é de Lincoln, que a considerou o 
regime do povo, para o povo e pelo povo, e, 
acentuou: « Essa será a Unha mestra do seu 
procedimento à frente do partido. Demo
cracia não é uma palavra mágica ou de 
documento ou decreto. Tem que ser um pac
to de deveres e o exemplo disso são os 
depoimentos daqueles que estão retornando 

ao país e têm feito autocrítica dos seus 
erros, de suas ilusões, não confirmadas 
pelos fatos» . 

Revelou que não obstante a Democracia f 
no Brasil ser uma planta tenra, não tem 
dúvidas de que o compromisso de rede-
mocratização assumido pelo general Fi
gueiredo seja uma realidaae, acentuando de 
outra parte que a Arena, a exemplo do pas
sado, quando deu suporte à exceção, agora 
está preparada para ser o sustentáculo da 
Democracia. 

Segundo Sarney, a Arena não será 
apenas o partido do Governo, mas tam
bém um partido no governo, pois entende 
que a função da agremiação política no 
mundo moderno é de servir de esteio e es
tabilidade aos governos. Ele reconheceu, 
todavia, que as estruturas partidárias 
deverão ser reformuladas e para tanto está 
disposto a percorrer o pais de ponta*a ponta, 
entrando em contato com as bases parti
dárias . 

Comentou que sua missão a frente da 
Arena também será de reconciliação, em
bora esteja consciente da necessidade de in-
transigir no momento certo, pois « recebo o 
partido num momento de complexidade de 
vida brasileira» . Sarney elogiou o trabalho 
de Francelino Pereira e homenageou o 
senador Petrònio Portella por ter sido « o 
tecedor paciente das reformas e do Estado 
de Direito 

Observou, ainda, que a ação partidária-j|-
arenista terá que ser traçada pelas diretrizes | 
comuns do governo e da Arena de tal forma{ 
que a política da Arena e do governo se con
fundam numa só. 

Ao passar o cargo para Sarney, o se- ; 

nador Jarbas Passarinho destacou que a 
tarefa do novo presidente era espinhosa 
porque « abandonamos o grau de arbítrio 

Eessoal conferido ao presidente da Repu-
lica para a edificação do estado de Direito 

democrático, ainda a maior garantia a justa : 

convivência política de maioria e minoria» . 


