
Senador entrega à direção 
iiaHmial4a^JÇei1^ casa da 
sublegenda no Maranhão 

São Luís — O Senador JtosiJâarney disse ontem 
que já entregou o problema político do Maranhão, 
criado pelo Governador Nunes Freire com a inter
venção no Biretório da Arena de Pinheiro» ao presi
dente nacional do Partido, Deputado Francelinò Pe
reira, "a quem devemos prestigiar e que saberá con
duzir os fatos em alto nível". 4 

Acrescentou que não pretende ser instrumento 
de desagregação, "pois compreendo as dificuldades. 
do país e do Presidente Geisel, a quem nãnguém tem 
o direito de criar problemas". Afirmou que está to
talmente solidário aos arenistas de Pinheiro, Igara
pé Grande e Catanhede, municípios onde o Gpver*, 
nador, por não conseguir sublegendas de cândida-' 
tos a Prefeito, usou a direção regional da Arena, 
que controla, para intervir nos diretórios locais. • 
A DECISÃO 

O Senador José Sarney 
salientou que aceitará qual
quer decisão do Dire tório 
Nacional, enquanto o vice-
presidente Regional da Are
na, Sr José Sales Andrade, 
manifestava a opinião de 
que a decisão estadual será 
anulada, porque a inter
venção nos Diretórios Muni
cipais não tem apoio legal. 

Explicou o vice-presi-
dente da Arena do Ma
ranhão que as sublegendas 
têm de ser conquistadas, 
com votos, lembrando que 
no caso de Pinheiro, o De
putado Maneeo Paiva foi 
lançado candidato a Prefei
to pela unanimidade dos 
convencionais. 

SÁO PAULO 

São Paulo — O Diretório 
Municipal da Arena vai rea
lizar amanhã s u a con
venção para homologação 
da chapa de vereadores que 
concorrerá às eleições de 
novembro. Sessenta ..e três' 
nomes formam a chapa, já 
escolhidos em sucessivas 
reuniões preliminares. 

A Arena não incluiu na 
chapa o nome de nenhum 
secretário municipal, como 
se esperava. Este fato mere-! 
ceu reparos de a l g u m a s 
áreas, entendendo que os 
secretários poderiam car
rear votos para o Partido. 
Com esta tese não concorda; 
o Governador Paulo Egídio 
Martins, que declara: "Polí
tica é a área de se saber 
correr riscos." 

I 

A Convenção da Arena se--
rá iniciada às 9 horas, na 
sede do Partido, devendo, 
ser encerrada às 17 horas, 
com um discurso do Gover
nador Paulo Egidio. Antes, 
o Governador irá até São. 
Roque, onde às 15 horas se
rá recebido no pavilhão da. 
Festa do Vinho. Ali, terá 
contato com políticos • da 
Arena. 
"Ontem à noite, Sr Paulo 

Egídio viajou para Campos 
do Jordão para instalar o 
Festival de Inverno, promo- ' 
vido pela Secretaria de Cul
tura, Ciência e Tecnologia. 
Este Festival concentrará 
durante o mês de julho cer^ 
ca de 500 músicos. 
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