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A — O ESTADO DE S. PAULO 

Em AL, Sarne£já 
debate reformulação 

Do enviado especial, 
das sucursais e do 

serviço local 
O presidente da Arena, se* 

nador José Sarney, iniciou on
tem a noite no município de Rio 
Largo, a 30 quilómetros de Ma
ceió, a primeira etapa de sua 
viagem por várias unidades da 
Federação, sondando as ten
dências das bases arenistas 
quanto à reformulação partidá
ria. À sua chegada não compa
receram o presidente do partido 
em Alagoas, senador Luiz Ca
valcanti, o biônico Arnon de 
Mello e dois deputados federais, 
Geraldo Bulhões, que ontem 
mesmo viajou para Brasília, e 
Murilo Mendes que, recém-
chegado de Lisboa, deverá in
gressar no PTB do ex* 
governador Leonel Brizola. 

À tarde, Sarney reuni-se no 
Palácio Floriano Peixoto com o 
governador Guilherme Palmei
ra, a bancada arenlsta na As
sembleia e muitos prefeitos do 
Interior. À noite participou do 
comício de encerramento da 
campanha para prefeito de Rio 
Largo, disputada por dois are
nistas, Itamar Bezerra Caval
canti e João Teixeira, e por dois 
emedeblstas, Manuel Ciriaco 
Neto e Benedito Lopes. A re
núncia do prefeito e de seu vice, 
ocorreu devido à denúncia de 
corrupção, aconselhada pela di-
reção do MDB para evitar 
maior desgaste para a legenda 
oposicionista. 

Falando à imprensa, o sena
dor José Sarney insistiu mais 
uma vez: "O problema não é de 
extinção, terminologia que re
jeito, porque com isso estaría
mos amesquinhando a grande 
ideia da reformulação partidá
ria". Ele admitiu, no entanto, 
que "com a reformulação parti
dária, devemos examinar qual a 
faixa que devemos ocupar co
mo partido forte, de ideias con
solidadas". 

O dirigente da Arena voltou 
a defender a ideia de estrutura
ção de "um partido de centro 
que não tenha carga ideológica, 
de vez que partido ideológico 
termina por apresentar um 
comportamento passional, bus
cando soluções inviáveis. Preci
samos ainda acreditar no proje-
to politico do presidente Figuei
redo ora em curso, que busca 
conduzir o País à plena normali
dade democrática. Ele com
preende abertura partidária pa
ra que todas as correntes repre
sentativas da opinião nacional 
participem da atividade polí-
tico-partidária". 
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Hoje, Sarney irá a Recife e 
amanhã a Salvador, a fim de 
manter contatos políticos com 
os dirigentes arenistas, no esfor
ço de identificar o apoio que 
poderá receber o partido que 
substituirá a Arena, no papel de 
sustentação do governo. Segun-
da-feira, ele estará com o minis
tro da Justiça, senador Petrônio 
Porteila, dando-lhe informa
ções dos resultados de suas con
sultas, y 


