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Londrina — O pre
sidente José Sarney 
«apoia a ideia» de se sub
meter a um plebiscito 
popular a Constituição a 
ser elaborada pela Assem
bleia Nacional Constituin
te, declarou em Londrina 
o procurador-geral da 
Justiça Militar, Francisco 
Leite Chaves. 

Ele disse ter ouvido 
pessoalmente a afirmação, 
numa conversa que teve 
com Sarney, para quem 
chaves defende mandato 
de seis anos. Leite Chaves 
vai assumir uma cadeira 
no Senado, pelo PMDB 
do Paraná, por ser o 
suplente de Álvaro Dias, 
eleito governador, e afir
ma que a Assembleia 
Nacional Constituinte 
precisa contar com «pres
são popular» para con
trabalançar posições con
servadoras que certamen
te se farão sentir. 

Para Leite Chaves, 
com a vitória do PMDB, 
alguns ministros terão 
que ser mudados, achan
do, por exemplo, que 
manter. Marco Maciel 
(Casa Civil) e António 
Carlos Magalhães 
(Comuniçãoes) «seria dar 
uma cusparada nà cara do 
povo». 

Risco 

s Porto Alegre — O 
governador Jair Soares 
(PFL), advertiu ontem 

que a nova Constiuição 
brasileira corre o risco de 
perder a sua legitimidade 
e ver diminuídas as pers-
pecitivas da permanência 
do seu acatamento pela 
eleição de uma Consti
tuinte não exclusiva e 
virtualmente uniparti-
daria. Na sua opinião o 
povo acabou confundindo 
a eleição, da Costituinte 
com um plebiscito sobre o 
Plano Cruzado. 

Jair teme que a ampla 
maioria do PMDB na 
Constituinte leve a Cons
tituição a ter um texto de 
legitimidade democrática 
duvidoso. Por isso, ele 
defende que a nova cons
tituição seja submetida a 
um referendo popular, 
porque o que ocorreu dia 
15 foi a entrega pelo povo 
de uma delegação politica 
descomunal a um partido, 
«no embalo triunfalista do 
Plano Cruzado». 

Segundo o governador 
Gaúcho, é inegável a com
petência que o PMDB 
demonstrou na eleição, 
mas também ficou claro 
que o povo queria ex-
travazar um mal estar 
acumulado em mais de 20 
anos do ciclo revolucio
nário. E isto, para Jair 
Soares, castigou até mes
mo alguns governadores 
que, como ele, foram 
eleitos pelo voto popular e 
acabaram abandonando o 
PDS. 


