
Brizola pode apoiar o pacto 
por H*l*no Doliro 

v , de Brasilia 

"O, governador do Rio, 
teonel Brizola, está dispos
to a apoiar o pacto político 
que antecederá a convoca
ção da Constituinte e reco
nhece a legitimidade do go
verno do. presidente José 
Sarney. A disposição do go
vernador de negociar o 
pacto político foi levada on-

• tempão'presidente pelo de
putado . Bocayúva Cunha 
(PDTTRJ) , que reiterou, to-

. davia,,a disposição do PDT 
de propor eleições diretas 
no próximo ano, e nSo em 
1988, como quer a cúpula do 
governo. 

"O prazo do mandato' 
presidencial'continua sen
do nossa única divergên
cia, mas o presidente não è 
rigoroso quanto a duração 
do mandato no período de 
quatro anos. Ele disseque 
não ê um homem ambicio
so",, contou Bocayúva Cu
nha. O PDT, segundo o de

putado, mantém a proposta 
do mandato de dois anos 
por entender que esse 
período é suficiente para o 
presidente "botar ordem 
na casa e promover as re
formas políticas e institu
cionais de que o Pais neces
sita". 

Sua opinião é de que o 
presidente do PMDB e da 
Câmara, deputado Ulysses 
Guimarães, conduzirá os 
entendimentos interpartí-

. dários para a consolidação 
do pacto político. O deputa
do não explicitou o que será. 

' negociado pelos partidos, 
dizendo apenas que "a in
tenção do pacto se materia
liza na cabeça dos homens 
públicos". 

REIVINDICAÇÕES 
PEDETiSTAS 

Na audiência com o de
putado do PDT, opresiden-

- te ouviu três reivindica
ções: o recebimento de 
"royalties" pelo petróleo 
da bacia de Campos, a indi
cação de prefeitos pelo go

vernador e não pelo gover
no federal e o controle da 
TV Educativa do Rio pelo 
governo do estado. 

Sarney concordou com o 
deputado em que, das três 
reivindicações, a mais 
difícil de atender é a tercei
ra, mas prometeu a Boca
yúva examinar a matéria. 
Sobf e a nomeação dos pre
feitos, o presidente garan
tiu que o governo federal 
não interfere mais no setor, 
deixando para os governa
dores a indicação dos no-

. mes para ocupar esses car
gos nas áreas que foram 
consideradas de segurança 
nacional até Que novos pre
feitos sejam eleitos no plei
to de novembro deste ano. 

O presidente disse a Bo
cayúva Cunha que pedirá 
urgência na apreciação do 
projeto que tramita no Con
gresso Nacional, determi
nando o pagamento de "ro
yalties" aos estados e mu
nicípios produtores de pe
tróleo. 


