
/ arnev ouve cientistas 
para modernizar Arena 

O presidente nacional da Arena, 
senador José Sarney, reuniu-se ontem 
com seis professores de ciências 
políticas das universidades federais de 
Brasília, São Paulo, Minas Gerais e 
Rio, e com eles discutiu, durante três 
horas, os espaços vazios da política e a 
sua ocupação pelo partido. Após a 
reunião, o senador revelou ter sido ela 
a primeira de uma série que pro
moverá, para ouvir a classe univer
sitária, sobre seu propósito de criação 
de estrutura de um grande partido de 
centro reformista, com profunda 
modificação social. 

— Desejo, dessa maneira, aliar à 
ação política um embasamento cien
tífico que possa nos fortalecer na 
determinação de fazer a Arena, em 
face dessa nova realidade política 
brasileira, ocupar o grande lugar do 
partido do equilíbrio e da estabilidade 
democrática e social, — explicou o 
dirigente arenista. 

Disse o senador que a reunião foi 
proveitosa e que nela foram discutidos 
alguns aspectos relativos aos espaços 
políticos vazios e a sua utilização na 
atual estrutura da sociedade. Dis
cutiram também, segundo Sarney, as 
estruturas dos partidos políticos do 
mundo moderno e suas funções, «e 
chegamos a uma visão unânime de 
que fora dos partidos políticos não há 
saída para a democracia, uma vez que 
eles são grandes instrumentos dos 
regimes democráticos». 

— E a Arena, — acrescentou — 
tendo cumprido sua missão de dar 
sustentáculo às reformas constitu
cionais que estão nos levando ao es
tado de direito democrático, seja tam
bém nesta nova fase o partido que dê 
respaldo para o futuro governo 
realizar aquilo que o general João 
Baptista de Figueiredo resumiu em 
uma frase — «hei de fazer deste país 
uma democracia». 

Participaram da primeira reunião 
os professores de ciências políticas, 
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Vicente Barreto, da Faculdade Cân
dido Mendes; Carlos Henrique Car-
dim, do Decana to de Extensão da 
UnB; Tércio Ferraz Sampaio, da 
Faculdade de Filosofia de Direito da 
USP; Reinaldo Bastos, da Fundação 
Getúlio Vargas; Otávio Cintra, da 
Fundação João Pinheiro, da Univer
sidade Federal de Minas Gerais; José 
Eduardo Faria, da US P, e o diretor do 
Departamento de Direito da UnB, 
Paes Landin, que é o coordenador da 
equipe. Não compareceram à reunião, 
em virtude de compromissos ina
diáveis, os professores Wamireh 
Chacon, assessor especial do futuro 
ministro da Educação, Eduardo Por-
tella, e o secretário-geral do futuro 
ministro da Justiça, Petrônio Por-
tella, Walter Costa Porto. 

O senador Sarney revelou ainda 
que os professores não lhe entregaram 
sugestões para o seu plano de reforma 
das estruturas da Arena porque a 
reunião de ontem, foi a primeira e an
tes da elaboração do plano definitivo 
pretende ouvir outros setores da 
sociedade civil e debater suas ideias 
com os dirigentes em todos os níveis. 
Para isso, afirmou que terá que per
correr todos os estados, para expor 
seu plano aos dirigentes regionais e 
líderes políticos locais. 

— Esse fato de procurar ouvir a 
todos quem possa interessar e con
tribuir com o propósito de reforma das 
estruturas da Arena, — justificou o 
senador arenista — deve-se ao meu 
desejo de coletar opiniões, o que será 
uma constante na minha gestão na 
direção do partido e pretendo ouvir 
todos os escalões do partido sobre a 
proposta que fiz no meu discurso de 
posse na presidência. 

No seu discurso de posse, diante de 
vários ministros de Estado, como 
Golbery do Couto e Silva, Delfim 
Netto, Mário Andreazza e dos minis
tros do atual governo, Nascimento e 
Silva e Armando Falcão, o senador 

Sarney revelara seus planos de dar à 
Arena uma ideologia social-democrata 
e de torná-la, além de um partido de 
governo, um partido no governo, que 
participe de todas as decisões gover
namentais. 

S AO PAULO 

Após a saída do senador, às pres
sas, do seu gabinete, o deputado Pris
co Viana, que nos próximos dias subs
tituirá o deputado Nelson Marchezan 
na secretária-geral do partido, revelou 
que domingo o senador Sarney vai a . 
São Paulo conversar com o atual e o 
futuro governador, Paulo Egydio e 
Paulo Salim Maluf, e o presidente 
regional da Arena, Cláudio Lembo. 
Prisco Viana não adiantou se São 
Paulo será o primeiro espaço político 
vazio que a Arena pretende ocupar, já 
que foi em S ão Paulo onde o partido 
obteve a maior derrota no pleito pas
sado. Assim, disse, estaria admitindo 
que Sarney não visitará os estados 
onde a Arena fez maioria. «E isso não 
ocorre, por que o senador visitará 
todos os estados, para manter con-
tatos com com as lideranças e os 
dirigentes partidários locais», obser
vou. 

Essas conversas, segundo os 
deputados Prisco Viana e Edson 
Vidigal, que assistiram à reunião do 
senador com os professores, poderão 
resultar em uma reforma do programa 
da Arena, conforme já havia salien
tado o presidente José Sarney. 

— Esses contatos se inserem na 
programação do senador Sarney de 
visitar todos os estados,•— esclareceu 
Prisco Viana —- o outro aspecto é 
conhecer a situação real da ação da 

Arena paulista e estreitar convivência 
com a sociedade do maior Estado do 
pais, levando em conta também as 
opiniões dos setores empresariais e 
até estudantis. 


