
Egídio adverte porá erro 
Recife — O deputado federal 

Egídio Ferreira Lima (PMDB* 
PE), disse ontem que o ressur
gimento de uma campanha para 
eleições diretas para presidente 
no momento constitui-se num 
erro grave e que poderia truncar 
a transição politica do pais, 
levando-o a uma fase de incer
teza ainda bem mais séria do 
que a vivida no momento por 
todas as camadas sociais dá 
população. 

Segundo ele, é certo que o 
Governo Federal perdeu o apoio 
da sociedade após o anúncio do 
Plano Cruzado II, e por isso é 
fundamental que a sua legi
timidade seja restaurada de 
imediato. Ele acha que o mo
mento é de advertir o governo, 
como vem fazendo o PMDB, e 
ao mesmo tempo de oferecer-lhe 
todo o apoio necessário para que 
transponha a crise pela qual 
passa o pais. 

— A eleição direta já — 
acrescentou Egídio — é um 
remédio heróico e com grande 
risco no momento, por isso mes
mo somente poderá ser de
flagrado um movimento nesse 
sentido como uma última so
lução para sairmos dessa grave 
crise económica e social. 

Para Egídio, é ilusório pen
sar que se resolverá o problema 
económico-social sem que se 
resolva antes o problema po
lítico e institucional, com a 
queda do regime autoritário e a 
urgente revitalização da cre
dibilidade do governo. 

Oportunismo 
"A ideia de uma eleição 

direta já para presidente da 
República e uma atitude ex
tremamente oportunista", 

Nèlio Rodrigues 

Deputado vê grande risco 
declarou ontem o deputado 
federal Maurilio Ferreira Lima, 
do PMDB de Pernambuco, para 
quem isso não representa ne
nhuma solução para os pro
blemas que o país enfrenta 

De acordo com Maurilio, a i-
déia de revitalizar uma campa
nha agora nesse sentido levan
tada pelo deputado federal e ex-
ministro da Justiça, Fernando 
Lyra, também do PMDB per
nambucano, no último final de 
semana, não faz nenhum sen
tido e uma eleição para presi
dente da República somente 
deverá ser feita no próximo ano. 

— Não há dúvida — disse eie 
— que temos que definir o man
dato do presidente José Sarney. 
Mas Tancredo Neves, quando 
concordou com a formação da 
Aliança Democrática, assumiu 
que o mandato do atual pre
sidente deveria ser de quatro 
anos. 


