PDT acha qu ? João convoa E antes de 82
O deputado Getúlio Dias, do
PDT. disse, ontem, considerar
•'provável" que o presidente
Figueiredo convoque a Constituinte antes de 1982. com a conseqüente dissolução do atual Congresso. para evitar que se agravem
ainda mais as condições políticas
que resultam da crise económicosocial.
Entende o representante gaúcho
que a análise sobre a viabilidade
ou não da Constituinte não deve
ser\feita a partir de manifestações
contrárias que têm surgido em
setores situacionistas ou dos reparos feitos à tese do âmbito da
própria oposição parlamentar. A
tese. a seu ver, tende a ganhar força junto à opinião pública, podendo chegar a um ponto tal, capai de
colocar em segundo plano o.posicionamento dos congressistas.
Diante desse raciocínio, Getúlio
Dias acha que nao pode ser considerada irrealista a idéia de dissolução do atual Congresso, so-

luçâo com a qual ele concorda.
"Ninguém pode desprezar, por
exemplo, a crescente força da
Igreja, que saiu ainda mais fortalecida agora com a visita do
Papa e. a essa altura, ninguém
mais tem dúvidas de que a Igreja
realmente deseja transformações
profundas que somente poderão
ser alcançadas através de uma
Constituinte".

Oposição".
•
TJepois de afirmar não existir
indicio algum de que. o PP esteja
fazendo acordos com o partido
oficial, observou que • idêntico
comportamento não pode ser
creditado ao PMDB, "em face das
notícias dando conta de que
líderes regionais do PDS em vários
Estados. - a começar pelo Rio de
Janeiro e Rio Grande do Norte,
aceitam coligação com o PMDB
para enfrentarem o partido poPOLITICADA
pular".
O deputado Carlos Wtlson. da
Segundo ele, cm Minas Gerais
representação do Partido Popular
também se fala no apoio do PDS a
do Estado de Pernambuco, estracandidatura do senador Itamar
nhava ontem o fato do seu partido
Franco (PMDB), também contra
continuar sendo o mais patrulhado • os candidatos do PP. principal"por setores do PMDB. que conmente o senador Tancredo Neves.
tinuam classificando de linha
Da mesma forma, no Ceará
auxiliar do governo". A seu ver. tal
também se fala no apoio do goverclassificação não tem fundamento,
nador Virgílio Távora à candida"uma vez que o PP já deixou
tura do senador Mauro Benevides,
evidente, em seu comportamento do PMDB. contra-a candidatura
dentro e fora do Congresso, que é
do deputado Figueiredo Correia.
uma agremiação nitidamente de
do PP. ao governo daquele Estado.

