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Dez mil homenageiam Sarneyj 
na comemoração dos 10 anos 
da última eleição direta 

São Luís — Cerca de 10 mil pessoas aplaudiram 
ontem o apr̂ LflPr .T™Á sgr^^y n 0 trajeto do aeroporto 
ao Centro da cidade, onde ele comemorou, com a 
leitura de uma "Declaração de Princípios das Lide
ranças Populares do Maranhão", o 10° aniversário 
do último pleito direto para Governador do Estado. 

Ao desembarcar, o Sr José Sarney foi carregado 
pelo povo e colocado na carroçaria de um auto
móvel, de onde ele discursou para seus correligio
nários: "Continuo disponível a serviço do Maranhão 
7- dis§e ele carregando uma rosa. Estou à disposi-. 
çaó dò povo, como sempre estive em 1965, em 1970, 
e estou pronto também para 1976 e 1978". 

reunião 
Durante uma solenidade 

realizada à noite no Teatro 
Arthur Azevedo, o Senador 
maranhense leu um do
cumento no qual lembrou o 
pleito direfeo de 3 de outu
bro1 de 65, a contribuição da 
Revolução de 1964 "à res
tauração do respeito, à von
tade popular e do direito ao 
desenvolvimento às forças 
vivas do Estado", e afirmou 
que estavam ali "reunidos 
pela convicção de que nos 
sistemas democráticos cabe 
ao povo confirmar a legiti
midade das lideranças que 
devem, em seu nome e por 
delegação, exercer o Poder." 

O documento de 50 li
nhas, diz que o pleito de 65 
"devolveu a prática d a 
democracia, a legitimidade 
do poder público e, através 
deles, o respeito aos direitos 
ido cidadão e a integração 
do Estado ao progresso de 
desenvolvimento do país", e 
proclama no seu final: 

"Que os erros e vícios que, 
em passado recente, trunca
ram as tradições históricas 
do Maranhão, estão defi
nitivamente eliminados de 
nossa vida pública. 

Que a opinião majoritária 
da vontade popular e as 
forças vivas da politica não 
permitirão que, declarada 
ou disfarçadamente tentem 
reinstalar no Maranhão 
aqueles erros ou vícios. 

Que todos agiremos para 
f r u s t r a r o comprometi
mento da política mara
nhense com eventuais, ten,-
tativas de usurpar o Poder 
para fins que não "se coa

dunem com o "destino e as 
a s p i rações históricas do 
Maranhão. 

Que a fraude, a truculên
cia, o uso da violência poli
cial e da coação fiscal, mo
ral, física ou política para 
servir interesses inconfes-
sados, não mais serão tole
rados no Maranhão, man-
tendo-se a continuidade, 
neste Estado, do caxáter 
modernizador e popular da 
Revolução. 

Que as lideranças serão 
vigilantes e decididas na 
exigência da continuidade 
de um clima de dignidade 
do poder público a serviço 
do bem comum. 

Que nada quebrará o vín
culo de solidariedade e jus
ta gratidão entre a vontade 
do povo maranhense e a 
Aliança Renovadora Nacio
nal, o Partido da Revolução, 
c u j o s Governos assegura
ram a livre expressão da 
vontade popular « o apoio 
decisivo ao esforço mara
nhense de desenvolvimento. 

Que este vínculo, constru
ído pela História, entre o 
povo; e suas legítimas lide
ranças solidicar-se-á sempre 
mais para a definitiva rea
lização das aspirações popu
lares de progresso com jus
tiça social, de que a vitóriia 
popular de 3 de outubro de 
1965.foi marco fundamental 
e que, agora, ganham mais 
firme certeza de realização 
através do Programa da 
Arena, altamente humano e 
popular, e do Governo Vol
tado para o campo social,dó 
Presidente Ernesto Geisel. 


