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Democracia interna, mel 
de Sarner vara a Arena 
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Uma das metas do senador 
José Samey na presidência da 
Arena é estimular ao máximo a 
"taxa de democracia interna, 
dentro do partido", facilitando-
se as condições para que sejam 
ouvidas as bases e lideranças de 
todos os diretórios. Esse com
portamento, segundo o parla
mentar, implica o respeito às 
posições dos companheiros, po
rém quando for adotada uma 
decisão, ela terá que ser respei
tada. 

Samey conversou, ontem, 
com Said Farhat, assessor e fu
turo secretário de Comunicação 
Social de Figueiredo, e ambos 
confirmaram que os governado
res presentes à reunião dos dias 
7 e 8 de março serão recebidos 
pelo futuro presidente, que fafa 
"um Importante pronuncia
mento sobre as linhas básicas 
do seu governo". Figueiredo 
destacará, ainda, aspectos rela
tivos à Federação e à integra
ção entre as administrações fe
deral, estadual e municipal. Du
rante a reunião dos governado
res serão estudadas as fórmulas 
para que a ação política nos 
Estados se desenvolva em coe
são, e, assim, seja mais vigoroso 
o respaldo político ao governo 
federal. O presidente da Arena 
destacou, mais uma vez, a ne
cessidade de ser dinamizada e 
modernizada a estrutura do 
partido, e seu programa explici
tado como "de centro, tendên
cia reformista e voltado para as 
temáticas sociais". Esta união, 
segundo Sarney, ajudará o futu
ro presidente a enfrentar as difi
culdades do seu primeiro ano 
de governo, marcado por pro
fundas reformas institucionais. 

Farhat acrescentou que a 
reunião de Figueiredo com os 
governadores será importante 
para o fortalecimento dbs laços 
federativos e para o estabeleci
mento dos níveis de administra
ção pública em bases consentâ
neas. Existem vários problemas 
em que o governo federal deve 
se associar com os estaduais, 
especialmente no tocante ao 
combate à inflação, que exigirá 
medidas impopulares, mas in
dispensáveis. Além disso, na 
área económica e social, vários 
problemas exigem participação 
comunitária. 
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O senador José Sarney 

acentuou que a questão da anis-
tia "está posta na mesa e deve 
ser concretizada para conciliar 
o País, e não para dividi-lo". Por 
isso, acrescentou, não pode ser 
irrestrita nem unilateral, e sim 
ir de encontro ao consenso pos
sível. 

O presidente da Arena não 
quis fazer maiores comentários 
sobre o problema da indicação 
do prefeito de São Paulo, afir
mando que o MDB pretende 
forçar o Congresso por meio de 
uma posição política de sua 
bancada estadual, o que não é 
admissível. A respeito da possi
bilidade de o MDB gaúcho tam
bém vir a fechar questão a res
peito da Prefeitura de Porto 
Alegre, Sarney não quis se pro
nunciar, alegando que não fala 
sobre hipóteses. 
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