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Pelfim proporá eleições gerais em 88 
SAO PAULO — Emenda propondo 

eleições gerais em 1988 deverá ser 
encaminhada amanhã à Constituinte 
pelos Deputados António Delfim Net-
to (PDS-SP) e Jorge Arbage (PDS-
PA), que já colheram 190 assinaturas 
d,£,apoio. Segundo Delfim, que falou 
em seu escritório no Pacaembu, esta 
é^a única solução para "um proble-
^ fundamental". Ele está convenci-

j|lves prefere 
$pnvocação só 
JJÒ final dos 5 
após de Sarney 
ARACAJU — O Ministro 
d > Iriírior, João Alves, de-
íVnc-ou ontem, em Aracaju, 
a convocação de eleições 
gerais só ao final do man-
(5ato de cinco anos do Presi
dente Sarney, que ele acre
dita será mantido pelo 
plenário da Constituinte, 
graças à maioria represen
tada pelo Centrão: 

— Com uma nova Consti
tuição que, esperamos, tra
duza o sentimento do povo 
brasileiro, é natural que o 
País tenha uma vida nova, 
tendo como princípio bási
co as eleições gerais. 

O Ministro orientou os 
cinco constituintes do PFL 
de Sergipe a firmarem posi
ção favorável a um manda
to presidencial de cinco 
anos, com o presidencialis
mo como sistema de Gover
no. 

O fato de o Centrão re
presentar a maioria dos 
Constituintes, ainda segun
do o Ministro João Alves, 
favorece os interesses do 
•Brasil. Ele disse que, como 
os brasileiros carregam o 
espírito da conciliação, ela 
virá: "Porque temos fé de 
que os integrantes da es
querda não estão intressa-
dos em levar a Nação para 
?um perigoso impasse políti
co que nos traria conse
quências imprevisíveis". 

! Sabóia propõe 
• patriotismo 
: para superar 
crise da Carta 
' PORTO ALEGRE - O 
Ministro da Marinha, Almi
rante Henrique Sabóia, de
fendeu ontem uma "solu
ção patriótica" para que a 
Constituinte supere os pro
blemas que vem enfrentan
do. Na sua opinião, é preci
se, que todos "abram mão 
<p£seus interesses pessoais 
para pensar o que realmen
te é melhor para a nação". 

Sabóia destacou que os 
problemas da Constituinte 
são proporcionais ao tama-
hho do País, mas disse 
acreditar que "no final vai 
prevalecer a Constituição 
que responda de fato às as
pirações do povo. 

Acrescentou que as dificu 
Idades são normais porque 
'"o processo democrático de 
tiegociação política é muito 
tento, embora necessário 
como única maneira de 
atender aos anseios da po
pulação". 

.Falando à imprensa de 
"Rio Grande, onde esteve 
acompanhado pelo Gover
nador Pedro Simon, para a 
inauguração de um monu 
mento em homenagem ao 
Almirante Joaquim Mar
ques Lisboa, o Mar quês de 
Tamandaré, Sabóia negou-
se a revelar seu sistema de 
governo preferido. Segundo 
ele, dentro da Marinha 
existem defensores das 
duas propostas e por isso 
acha conveniente não ex- , 
ternar a sua preferência. J 

do de que uma eleição exclusivamen
te para a Presidência da República 
"será uma tragédia". 

Delfim Netto explicou que o Presi
dente será eleito, em duplo escrutí
nio, com 40 a 50 milhões de votos, 
para se ver obrigado a enfrentar um 
Congresso já constituído e instalado 
no poder. O Deputado do PDS previu 

uma crise: 
— A necessidade de eleições gerais 

advém inclusive do fato de que o úl
timo pleito acabou se configurando 
em uma farsa, toda ela dominada pe
la ilusão do Plano Cruzado. O povo 
votou na mentira do congelamento 
eterno como uma solução para os 
problemas nacionais. A eleição ape
nas do Presidente da República é a 

crise dramática. Por isso acredito 
que tem que haver eleições gerais, 
renovando o Congresso Nacional. 

Delfim disse acreditar que o plená
rio da Constituinte ratificará o man
dato de quatro anos para o Presiden
te José Sarney, observando que não 
há na Constituinte hoje nenhuma 
disposição de restaurar os cinco 
anos. Ele frisou que "o Presidente 

cometeu o erro grosseiro de ter sido 
eleito legitimamente por seis anos e 
depois ter-se apresentado na televi
são dizendo que abria mão de um 
ano". 

Quanto à possibilidade de serem 
chamadas forças federais para ga
rantir a segurança durante as vo
tações da Constituinte, Delfim consi

derou ser preciso impor a ordem e 
lembrou que as manifestações da úl
tima quinta-feira foram deprimentes. 
Reconhecendo o direito dos trabalha-
dore de exigirem um determinado 
comportamento de seus eleitos, Del
fim, porém, considerou lamentável 
"organizar os trabalhadores para 
irem lá dizer palavrão, cuspir, jogar 
moedas, sapatos, papel". 


