
Convocação 
viveclima 

de urgência 
"E preciso aprovar logo a con- " 

vocação da Constituinte, porque se 
isto não ocorrer a tese das diretas 
para presidente em 1986 vai renas
cer, ganhar as ruas e provocar sérios 
transtornos para o período de tran
sição", afirmou ontem o deputado 
João Faustino (PFL-RN), ma
nifestando uma apreensão compar
tilhada parcialmente pelo líder do 
PFL na Câmara. José Lourenço. 
Em seu gabinete, ontem. Lourenço 
confessou que não pode garantir a 
aprovação da emenda de convo
cação da Constituinte, devido às 
dificuldades no Senado- "Na Cá-, 
mara — disse ele — eu garanto que 
passa. mas no Senado nao sei". 

A impressão de João Faustino é 
de que. somente com a Constituinte, 
será possível efetivamente recons
truir a democracia. Mas sua maior 
preocupação é de que. sem essa con
vocação, a Nova República passe a 
ficar mais exposta ao julgamento da 
Opinião pública, permitindo o res
surgimento da tese das diretas para 
1986. "Precisamos convocar á 
Constituinte para que ela. sobe
ranamente, possa então decidir qual 
o período de mandato do presidente 
da República", enfatizou. 

O Hder josé Lourenço não, 
manifestou, porém, preocupação' 
com uma possível campanha pelas, 
diretas para a Presidência já no ano 
que vem. A tese "não pode vingar".' 
segundo ele. mesmo porque não 
passa — no seu entender — de uma 
campanha feita por pessoas "que se 
preocupam mais com seus interes
ses pessoais do que com os interes
ses do Pais". Se não houver Corta-/ 
titumte. ""o mandato presidencial 
continua como está" e não há a 
menor possibilidade de o Congresso 
conseguir dois terços para mudar a 
Constituição. 

José Lourenço também duvi
dava ontem de mudanças na le
gislação eleitoral, no que se refere à 
sublegenda e candidatura nata de 
senadores, ao observar que está, 
havendo muita reação no Senado 
para derrubar esses dois instrumen
tos, remanescentes do período de 
arbítrio- Pior do que isso: ele obser
va que o senador Nelson Carneiro 
tem pròjeto que extingue a su
blegenda mas mantém a candi
datura nata. o que transformaria os 
senadores em "vitalícios". Numa 
coisa o Hder na Câmara está sendo 
obrigado a ceder: apesar do PFL 
pretender manter em 12 meses o 

'prazo de filiação partidária, contado 
da data das eleições, ele admite 
acordo para reduzir esse prazo para 

110 meses. 


