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!' Camargo quer 
! diretas na 
| boca do povo 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

"A Constituinte não pode deixar 
I passar a oportunidade histórica de 

reduzir o mandato do presidente Sar-
i ney, marcar as eleições diretas para 
! novembro do próximo ano e contri-
: buir decisivamente para resolver a 
, crise política e econômica que o Pais 

atravessa, causada pelo desgover-
I no." A afirmação foi feita ontem pelo 

senador Aífonso Camargo, ao defen
der a retomada da campanha pela 

i antecipação das eleições diretas. Se-
. gundo Camargo, os constituintes 
| precisam entender que esta é a única 
I oportunidade de reduzir o mandato 
presidencial sem comprometer a 
transição democrática nem provocar 
traumas no processo político. 

O senador paranaense, ainda 
I sem partido, reúne-se hoje com o lí-
1 der do PDT, deputado Brandão Mon-
! teiro, e outras lideranças partidárias 
1 para discutir a retomada dos comí-
| cios das diretas. Parlamentares dissi

dentes do PFL, que passaram a ad-
j mitlr a redução do mandato do presi-
! dente Sarney, serão convidados a 
i participar da reunião, na qual serão 

estudadas as providências para o rei
nicio dos comícios pelas diretas, cuja 

j campanha foi interrompida diante 
da falta de receptividade popular. "O 
governo está cada vez mais desacre-

' ditado, o Plano Bresser aproxima-se 
do fracasso e a reforma administrati
va não aconteceu, aumentando a in
satisfação da sociedade, que deve ser 

capitalizada pelos partidos", obser
vou Aífonso Camargo. 

A seu ver, a única oportunidade 
legal para reduzir o mandato presi
dencial é estabelecer eleições diretas 
em novembro de 88, através da Cons
tituinte soberana. "Sem esta iniciati
va, a crise nacional tende a se agra
var com desfecho imprevisível", afir
mou Aífonso Camargo, acrescentan
do que "o Congresso só poderia ado
tar o impedimento do presidente 
Sarney, passados os trabalhos cons
tituintes, com maioria de dois terços, 
o que será difícil conseguir. E, por
tanto, resultará em um processo polí
tico traumático, que deixará se
qüelas". 
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