
Sarney examina 
a autonomia 

w dos municípios 
; d* ^° "~ O presidente nacional da 
íf\ Arena, senadoxJosé^Sarney, admitiu"j 

;.f <5ntem, no Rio, o exame paW daqui a i 
dois meses da situação dos municípios ,< 
considerados de interesse da seguran- j 
Ç a nacional, a maioria em luta pela i 
reconquista dá autonomia, revelando j 
que a questão foi discutida, há 15 dias;í 
no último encontro que manteve com j 
o presidente da República. j 

A uma pergunta se esses muni
cípios poderiam eleger prefeitos, ainda\ 
este ano, através de eleições extraor- > 
dinárias, o dirigente arenista disse: 
que "tudo é possível numa fase dei 
aberturas politicas". Sobre a anistia, 
o senador pelo Maranhão afirmou que| 
já existe um consenso em torno da 
medida, faltando apenas definir a fór
mula pela qual ela poderá ser con
cedida. 

^» José Sarney foi ao Rio para inau 
«o gurar a nova sede da Arena, & rua 

do Rosário, 104, quarto andar, retor
nando ontem mesmo a Brasília. Es
tendendo-se na análise do problema 
da anistia, ele salientou que ela faz 
parte do prõjeto de conciliação na
cional do presidente Figueiredo. 
_ "A melhor fórmula para a conces

são da anistia já está sendo bustíada 
pelo ministro da Justiça —explicou 
— e eu acredito que a solução em es
tudos atenderá aos reclamos da classe 
política A anistia só não será irres
trita, porque o governo não pode con
templar os criminosos. Isso seria 
divisão, quando o presidente da 
República deseja justamente o con
trário, que é a conciliação nacional". 

Numa reunião conjunta com 
deputados e membros do diretório 
regional da Arena, depois da festiva 
inauguração da nova sede,o senador 
José Sarney discutiu o varejo político, 
que incluiu desde a velha queixa dos 
membros do partido contra o "pacote 
de abril", cjue lhes tirou o governo do 
estado, ate às reivindicações fisio
lógicas do agrado de líderes estaduais 
e municipais. 

Houve, também, a defesa de 
posições mais sérias na reunião. como 
a do deputado estadual Márcio Paes, 
que pediu ao senador Sarney para 
levar ao general Figueiredo uma 
palavra da bancada arenista "contra a 
exorbitância das tarifas de pedágio na 
ponte Rio-Niterói e em algumas es
tradas . 
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