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Sarney acusa MDB de 
coação ao Congresso 
BRASÍLIA (O GLOBO) — O Senador 

José Sarney, presidente nacional da Are
na, disse ontem que "o MDB não tem o 
direiro de coagir o Congresso para resol
ver um problema criado pela posição 
politica de sua bancada estadual de São 
Paulo". 

A Arena não fixará uma posição defini
tiva, segundo ele, enquanto não forem co
nhecidos os textos finais das emendas 
constitucionais a serem apresentadas pe
los Senadores Mauro Benevides, pelo 
MDB, e Gastão Muller, pela Arena, re
formulando o processo de escolha dos 
prefeitos das capitais. 

Sarney disse ter encontrado em São 
Paulo uma Arena unida em torno dos ob-
jetivos definidos pelo presidente eleito 
João Baptista de Figueiredo, tanto no se-
tor administrativo quanto no político. In
formou que suas próximas viagens como 
presidente da Arena serão aos Estados 
de Minas Gerais, Pernambuco e Rio 
Grande do Sul. 

O Presidente arenista voltou a desta
car o seu desejo de ampliar a faixa de de
mocracia interna do partido. Nada se re-

solverá, segundo ele, sem que sejam ou
vidas as bases, as lideranças, as forças 
partidárias no seu conjunto. 

POSIÇÃO 
BRASÍLIA (O GLOBO) — O presidente 

do Diretório Regional do MDB do Acre, 
Deputado Nabor Júnior, reuniu-se ontem 
com os representantes acreanos na Câ
mara e no Senado, para discutir a posi
ção a ser adotada pela bancada na As
sembleia diante da indicação do major-
médico António Maia Barbosa para pre
feito de Rio Branco. 

Segundo Nabor Júnior, a tendência é. 
vetar a indicação. 
CRÍTICA 

FORTALEZA (O GLOBO) — O presi
dente da Assembleia Legislativa, Depu
tado Aquiles Peres Costa, disse ontem 
que a emenda do Senador Mauro Benevi
des, restituindo às capitais o direiro de 
eleger diretamente os prefeitos, "é ino
portuna e demagógica. Ela poderá ser o 
.estopim de uma crise talve2 incontorná
vel na vida política brasileira". 
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