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Maceió — O presidente da Arena, se- t 
nador José Sarney, participou ontem à noite r 
no município de Rio Largo, a trinta qui- r 
lômetros de Maceió, do que deve ser a úl- t 
Lima campanha eleitoral dos atuais par- \ 
tidos. <• 
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O dirigente partidário chegou ontem a 
Maceió, iniciando a primeira etapa de sua 
viagem por várias unidades da Federação, ' 
sondando as tendências das bases arenistas <• 
quanto a reformulação partidária. A sua * 
chegada não compareceram o presidente 
do partido em Alagoas, senador Luiz Cavai- ' 
cante, o biônico Arnon de Mello e os 
deputados federais Geraldo Bulhões, que 
ontem mesmo viajou para Brasília, e Murilo 
Mendes, que recém-chegado de Lisboa 
deverá ingressar no PTB do ex -governador 
Leonel Brizola. 

A tarde, Sarney reuniu-se no Palácio 
Floriano Peixoto com o governador Gui
lherme Palmeira, a bancada arenista na As
sembleia e muitos prefeitos de cidades do 
interior. À noite participou do comício de 
encerramento da campanha para prefeito de 
Rio Largo, disputada por dois arenistas, 
Itamar Bezerra Cavalcanti e João Teixeira, 
e por dois emedebistas. Manuel Criaco Neto 
e Benedito Lopes. A renúncia do prefeito e 
de seu vice, em face de denúncia de cor
rupção, aconselhada pela direcão do MDB 
para evitar maior desgaste para a legenda 
oposicionista, proporciona a realização do 
que se prevê seja a última eleição ainda com 
Arena e MDB. 

Falando à imprensa, o senador José Sar
ney insistiu mais uma vez: « O problema 
não é de extinção, terminologia que rejeito, 
porque com isso estaríamos amesquinhan • 
do a grande ideia da reformulação parti
dária» . Ele admitiu, no entanto, que, « com 
a reformulação partidária, devemos exa
minar qual a faixa que devemos ocupar 
como partido forte, de ideias consolida- | 
das» . f 

O dirigente da Arena voltou a defender a > 
ideia de estruturação de « um partido de i 
centro que não tenha carga ideológica, de i 
vez que partido ideológico termina por " 
apresentar um comportamento passional, 
buscando soluções inviáveis. i 


