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O
s amigos mais che-
' gados ao presidente 
defendem um man

dato de seis anos, alegan
do que ele tem direito ad
quirido. Os ministros do 
PMDB preferem cinco 
anos, argumentando que 
quatro é um período mui
to curto e seis, longo de
mais. Para o PDT e o PT, 
quanto antes forem con
vocadas as eleições dire-
tas, melhor. 

Mas e o presidente Sar-
ney, o que pensa sobre 
seu próprio mandato ? 

Segundo deputados que 
com ele estiveram nos úl
timos dias, Sarney se con
sidera no direito de per
manecer seis anos, mas 
admite negociar sua du
ração para cinco anos, 
conforme o rumo dos en
tendimentos entre os par
tidos. O presidente pro
mete lutar com unhas e 
dentes para não ver sua 
permanência no Palácio 
do Planalto reduzida a 
menos de quatro anos, o 
que ensejaria a convoca-
çâo de eleições já em no-

vembro para escolher um 
presidente que tomaria 
posse em março de 88. 

Essa, contudo, não era 
a posição de Sarney em 

\ 85, como lembrou ontem o 
\ senador Rui Bacelar 
I (PFL-BA), um defensor 
\ das eleições díretas ao fi-
| nal dos trabalhos da 
\ Constituinte. Bacelar re-
\ corda que, em maio da

quele ano, o Presidente 
afirmou que o mandato 
deveria ser de quatro 
anos. 

Na solenidade em que 
i assinou mensagem ao 
j Congresso propondo a ex-
! Unção do colégio eleito

ral, o Presidente discur
sou aos políticos. E disse: 
"Embora considerando 
que a duração do manda
to e a data a ser marcada 
para a eleição do suces
sor do atual Presidente 
seja uma atribuição da 
Assembleia Nacional 
Constituinte que iremos 
convocar, desde logo ma
nifesto o meu ponto de 
vista de que o mandato 
deve ser de quatro anos''. 


