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. >REN ATO F ALEIROS 
f Enviado especiota Aracaju 

MíGons1ituinte;só-será convocada1 

sem£86,:afirmou ontem o• candiáto 
'bidiretô cda Aliança Democrática, 
'Tancredo !Neves, "73 janos, .-pouco 
edepoisíifechegar em Aracaju fSergi-
rpe),fpãra o último ;camídof.;dèsua 
tcampaíiha. ?A- declaração" foi feita em: 
crespõsta a.uma. pergtmtaiído^repórtér 
tda tEélhá ísobrè o crescimento das 
irdvtndicaçõesponuina' Constituinte-* 
*-já. - . • - • ' ' . •'" ;•> V 

""Tecnicamente,1 em termosflera'-: 
rciõfiálídade tpólítica, em '.termos- dê 
tciência;política, só tem ;:86< teremos 
ífcontíiçôeside convocar i tma' Consti-
ttunlté'.',;disse o candidato;alianci$tar. 
íEie:àrgumentõU que sórháveriai duas 
"maneiras "de convocar .uma' Çonsti: !toiiiterjá: "Usando osspoderes; impli-
(.citos 'da Gonstituinte.do<atual< Corir 
egresso, que ;ainda v está -'marcado; por 
«aíguns vícios, como o dalbronicidade, 
•i sendo -portanto um organismo: legal 
ratas <sem ilegitimidade cpara .fazer 
uma rhóva .Constituição, ou então 

«convocar onna Constituinte cdissòl-, 
wendo:o. atual-Congresso,ccoisa que 
amiguem item .póderes ipara ("fazer, 
ralem cdo que seria uma «extrema 
violência". 

Tancredo disse ainda que "convo
car uma Constituinte para funcionar 
simultaneamente-ífom o' atual Con-

' gresso seria realmente uma expe
riência inédita, que Traria fatalmente 
choques, atritos é̂  correríamos os 
riscos de acabar *rião tendo nèm 
Constituinte nem Congresso". E con
cluiu:' "De maneira 'que eü só vejo 
condições de termos uma Constituin
te; em 86"».que, seguindo ele, "virá 
ungidaj pelo voto popular e viria 
sobretudo armada de' plenos poderes 
outorgados pelo povct e, assim, nós 
poderíamos realmenttír ter uma car-
tò constitucional revestida de toda 
legitimidade". 

Sòbrev os movimentos por uma 
Cónstituinté-já, o candidato da alian
ça' considerou-os "louváveis", pois 
"demonstram qüe^essá preocupação 
pela Constituinte traduz realmente 
um estado; de espírito e de consciên
cia nacional que ., nós deveríamos 
estimular e aplaudir". Mas obser
vou': "Não podemos contudo provo-r 
car unv movimento desses, se o 
queremos estável, duradouro, e per
manente, a não ser dentro das 
normass jurídicas. Se nós queremos 
uma Constituinte para legitimar o 

eni 86, diz 
regime, como é que nós vamos 
querer legitimar o regime praticando 
uma ilegitimidade maior, ou seja, 
üma violência? 

O candidato da aliança foi recebido 
corri festa em Aracaju, onde o 
governo do pedessista João Alves, 
agora convertido à Aliança Democrá
tica, liberou o transporte coletivo, 
para que a população comparecesse 
ao comício marcado para noite. A 
previsão era de um comparecimento 
de 60 mil pessoas na manifestação 
pró-Tancrèdo, que teria a presença, 
entre outros, do senador José Sarney, 
do deputado Ulysses Guimarães, do 
governador Hugo Napoleão, do Piaui, 
da cantora Fafá de Belém e outros 
artistas.' .' 

Hoje de manhã Tancredo - estará 
em Recife para a festa "Por um 
lugar ao sol", que marcará o final de 
sua campanha este ano. A Aliança 
Democrática está anunciando a pre
sença de pelo menos 500 mil pessoas 
na Praia da Boa Viagem; onde 
haverá um show durante todo o dia 
com dezenas de artistas 

O repórter Renoto Faleiros viajo ,ò Sergipe e 
Pernambuco a convite do Alianço Democrática 
leio noticiário sobre Constituinte nas pãgs. 16 e 17 


