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O senador José Sarney (Arena-MA) 
afirmou ontem, em declarações distri
buídas à imprensa, que a Arena vencerá 
as eleições municipais de novembro com 
larga maioria de votos, "porque o MDB 
continua com o espírito de 1974, enquan
to nós estamos vivendo a realidade de 
1976". 

— Considero muito tranquila — 
disse — a situação da Arena, e acho que 
o MDB vai ter uma surpresa. O que 
aconteceu em 1974 não se repetirá ja
mais. Fomos todos envolvidos numa 
manobra de surpresa para a qual agora 
estamos preparados. O esforço que o 
presidente Geisel tem feito para diminuir 
os efeitos da crise económica e para 
reativar a área política, principalmente 
o espírito de corpo do nosso partido, está 
recebendo uma resposta formidável". 

Sarney lembrou que os grandes 
aumentos no custo de vida, verificados 
em janeiro e fevereiro, já estão sendo 
modificados e, além disso, "a inflação 
começa a declinar". Para o senador, "o 
povo compreende o que o Presidente tem 
feito, pelo seu esforço, pela sua dedi
cação, pelo seu alto espírito público". 

A participação do Presidente na 
campanha eleitoral foi defendida' pelo 
senador, para quem essa participação 
deve ser encarada como um processo 

Sarney: MDB ainda vive 74 

"não de transferência de votos para a 
Arena, mas de liderança política. O chefe 
do Governo não está transferindo votos 
para a Arena, e sim comandando a 
batalha dos nossos votos". 

De acordo com Sarney, a Arena e os 
arenistas "devem ajudar o Presidente 
nessa batalha dos votos, colaborando 
mais com ele. Muitas vezes, o chefe do 
Governo não tem sido compreendido e 
até mesmo vem sendo desajudado, sen
do necessário redobrarmos o nosso apoio 
a ele, e evitarmos que problemas pes
soais dividam o partido e desajudem a 
vitória". 


