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indicação 
O general João Baptista de Figuei

redo indicou o senador José Sarney para a 
presidência nacional da Arena, depois que o 
deputado Francelino Pereira comunicou sua 
renúncia aquele cargo, em atos simples que 
duraran^ pouco mais de cinco minutos, no 
auditório' do escritório do Banco do Brasil, 

Os jornalistas credenciados no escritório 
do general João Baptista de Figueiredo 
foram reunidos, desde às 17 horas, no 
pequeno auditório do. 19° andar. Minutos 
depois o general Figueiredo chegou acom
panhado de Francelino Pereira, José Sar
ney, Petrònio Portella, dos futuros minis
tros Delfim Netto e Haroldo Correia de 
Matos e de Fanor Cumplido, cônsul do 
Brasil em Genebra. 

O general e seus acompanhantes ficaram 
de pé, enquanto Francelino Pereira pronun
ciava as seguintes palavas: 

«Deverei formalizar, hoje as 18 horas, 
minha renúncia a presidência nacional da 
Arena. Faço-o no cumprimento de um 
dever, para me dedicar integralmente ao 
governo de Minas. Com minha renúncia e a 

e outros companheiros, abre-se a opor
tunidade para uma renovação do comando 
partidário, o que já se torna oportuno» . 

Em seguida, o general João Baptista de 
Figueiredo tomou a palavra e aproveitou a 
oportunidade para solicitar ao deputado 
Francelino Pereira que levasse a seus com
panheiros de direçâo partidária o nome do 
senador José Sarney, por ele indicado para 
ocupar a presidência nacional da Arena. 
Acrescentou que espera contar com a 
aprovação de seus correligionários no Di : 
retório Nacional da" Arena. 

ENTREVISTA 
O senador José Sarney prometeu, em en

trevista coletiva no escritório do general 
João Baptista de Figueiredo, envidar es
forços Junto com as demais lideranças, para 
transformar a Arena em um partido moder
no, de orientação social-democrática, lutan

do, ainda, « por criar lealdades 'voluntárias 
que ofereçam ao governo o respaldo polítitíò 
de que precisa, e ao partido a; força de que 
necessita» . 

O novo presidente da Arena revelou que, 
logo depois da posse do general João Bap
tista de Figueiredo na Presidência da 
República, visitará todos os estados do 
pais, promovendo reuniões regionais, 
« procurando articular, cada vez mais, as 
nossas direções regionais e locais para que o 
partido possa realmente cumprir com sua 
missão perante a opinião pública e o gover
no» . 

Após o ato de indicação do senador José 
Sarney pelo general Figueiredo, o novo 
presidente da Arena e seu antecessor, assim 
como Delfim Neto, Petrònio Portela e o 
futuro presidente da República se reuniram 
durante 45 minutos para fazer uma ava
liação da situação e ouvir os planos do novo 
dirigente arenista. 

José Sarney adiantou que fez um relato 
completo das atividades que pretende 
desenvolver, assinalando as linhas mestras 
que orientarão a sua gestão, disse também 

3ue na fase atual da vida politica brasileira 
e transição entre o regime de exceção e a 

busca da democracia — suas propostas são 
de concentrar esforços na criação, dina
mização e vivificação dos instrumentos 
básicos das estruturas partidárias em vigor. 
Ele se manifestou contrário ao que se pode 
chamar de «estruturalismo romântico» . 

Quanto as salvaguardas e a nova Lei de 
Segurança Nacional, José Sarney opinou 
que estes instrumentos não atrapalharão os 
propósitos da abertura. Frisou que não 
conhece nenhum sistema de ordem de
mocrática que não tenha seus instrumentos 
de garantia..Sobre a conciliação, disse ele 
que, hoje, esta prática pode ser alcançada 
em torno de grandes temas básicos, que in
teressem aos pais e aos partidos políticos. 
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