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Sarney quer entrosar Arena 
com os Governadores eleitos 

Brasília — O presidente 
da Arena, Seriírtte£__£o^5 é 

•Sarney, promoverá u m a 
reunião dos 21 novos Gover
nadores de estados com a 
Executiva Nacional de seu 
Partido para discutir for
mas de entrosamento dos 
arenistas com o Governo a 
nivel estadual, nos dias 7 
e 8 de março. O General 
João Baptista de Figueire
do deverá encerrar o encon
tro. 

O presidente da Arena, 
que viajará hoje à noite pa
ra São Paulo, já iniciou a 
execução de seu programa 
de integração do Partido 
com o Governo, a nivel fe
deral, mantendo contatos 
com os ministros de Estado, 
e espera completar esse tra
balho com a reunião dos 
Governadores que assegure 
a integração a nível esta
dual. 

DEBATE 

O General João Baptista 
de Figueiredo, que e s t á 
apoiando o projeto de for
talecimento da Arena, já 
confirmou a siua presença 
no encerramento da reu
nião dos Governadores no 
próximo dia 8 de março, 
quando poderá fazer um 
pronunciamento, sete dias 
antes de sua posse. 

Os presidentes dos diretó-
rios regionais não são con
vidados a participar do en
contro, porque já se acham 
entrosados com os futuros 
Governadores. Como há o 
processo de abertura, o Se
nador maranhense conside
ra legítima a participação 
dos seus correligionários no 
processo de indicação dos 
ocupantes de funções públi
cas, advertindo que fodos 
devem estar conscientes o a 
necessidade de e s c o l h e r 
pessos qualificadas e ade
quadas aos postos abertos. 

Essa integração e n t r e 
Partido e Governo n ã o 
constitui, p a r a o Senador 
José Sarney, mera figura de 
retórica, mas uma necessi
dade que se impõe para for
talecer a Arena e levá-la, 
ao lado de uma nova con
cepção doutrinária, a ocu-

i 

Arquivo 

José Sarney 

par os espaços políticos e 
de opinião pública só ocupa
dos pelo MDB. 

Não se trata Idie empre-
guismo, conforme o Sr José 
Sarney tem alertado seus 
correligionários, mas de in
dicar "as pessoas certas pa
ra os lugares certos, ga-
nhando-se espaços políticos 
dentro do Governo e, ao 
mesmo tempo, servindo à 
caiusa pública com pessoas 
que se revelem à altura das 
posições ocupadas"-

O Sr José Sarney acha 
que está assegurado esse 
entrosamento a nível fede
ral, através da ocupação de 
posições federais nos Esta
dos. A reunião dos governa
dores, nos dias 7e 8 de 
março, visa a assegurar for
mas de garantir esse entro
samento nos Estádios, dando 
novo alento ao Partido e 
seus integrantes. 

— Temos de sair da timi
dez em que nos encontráva
mos, sem razão, pois o MDB 
estava ocupando todos os 
espaços de Partido e de opi
nião pública. Agora, a Are
na parte para uma ofensiva 
que haverá de lhe conferir 
um lugar como Partido de 
centro-reformísta, com uma 
doutrina claramente social-
democrata". 

O Senador José Sarney 
observa que a série de reu
niões com os cientistas polí-
t i c o s , 'iniciada sexta-feira 
última, representa parte de 
um esforço destinado a re
formular o ideário do Parti

do, dando-lhe este cunho 
marcadamente social-demo-
crata, com uma preocu
pação social de oaráter re
formista-

Outros contatos que vem 
imiantemido visam a reformu
lar a estrutura física e or
gânica da Arena, de forma 
a ihe dinamizar a ação. Na 
próxima quarta-feira, o pre
sidente do Partido se reúne 
com o Sr Flávio Pecora, fu
turo secretário-geral do Mi
nistério da Agricultura e o 
professor Luis Lizante, para 
estudar o anteprojeto dessa 
reestruturação. 

O Senador José Sarney 
viaja hoje à noite para São 
Paulo, em companhia do 
seu novo chefe de gabinete, 
professor Reinaldo Bairros, 
'da Universidade de Campi
nas, a fim de estabelecer 
contatos com o atual e o 
f u t u r o Governador, Srs 
Paulo Egydio e Paulo Maluf, 
o Prefeito Olavo Setúbal, 
expressões dos meios políti
co, empresarial, estudantil e 
sindical-

Na próxima terça-feira, o 
Br José Sarney, depois de 
ter completado esses enten
dimentos, tendo como cice
rone o presidente da Arena 
de São Paulo, p r o f e s s o r 
Cláuldiio Lembo, regressará 
a Brasília. Ele acha que é 
tarefa prioritária de, sua 
gestão recuperar a Arena 
de São Paulo com a ajuda 
de s e u s correligionáriq 
paulistas. 


