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"Distritão" parece fato consumado 
(Assim o governo impõe sua "reforma" por vias travessas) 

- partido 

BRASÍLIA — O presidente 
do PDS, senador José 
Sarney, flisse Ontem que, 
a julgar pelas conversas 
que tem mantido no 
Congresso, deverá ser 
aprovada a proposta 
de Emenda Constitucional 
instituindo o "distritão", 
qut é a adoção de eleições 
majoritárias para 
deputados. Sarney 
ressaltou que não defendia 
um ponto de vista pessoal, 
porque, na condição 
de presidente d" 
governista, não 
poderia tratar o tema 
desta forma. 

Segundo ele, embora o proje
to não seja de interesse do Go
verno, deverá ser aprovado, 
porque a maioria dos parla
mentares apoia a iniciativa. 
Lembrou, a propósito, estudos 
feitos p.lo Prodasen, mostran
do que o sistema "distritão" 
daria pequena vantagem ao 
partido governista, se tivesse 
fido adotado nas eleições par
lamentares de 78. 

Enquanto isso, o deputado 
Homero Santos (PPS-MG), pre
sidente da comissão do PDS que 
estuda o restabelecimento das 
preirogativas, mostrou-se favo
rável ao projeto, afirmando 
íue eleger apenas os mais vo
gados lhe parece "o sistema 
nais honesto". Revelou que pes-
luisa feita paio deputado Daso 
Coimbra (PP-RJ), especialista 
m investigações deste gênero, 
pon4.a que 50 dos 65 deputados 
ue compõem a bancada do PP 
'otarão a favor da medida. 

O relator da emenda na Co-

Sarney adianta o jogo 

missão Mista do Congresso, o 
b.ônico Aderba! Jurema, tam
bém é favorável à iniciativa e, 
nos entendimentos que diz es
tar mantendo em torno do as
sunto, a maioria apoia o pro
jeto. 
O presidente do PDS, senador 

José Sarney, considerou, ontem, 
equivocada a interpretação dada 
pelo presidente do PMDB, depu
tado Ulysses Guimarães, segiun-
cio o qual o projeto da sublegen-
da proíbe Coligações partidárias, 
ao exigir que as convenções par
tidárias façam o lançamento con
junto dós candidatos a governa
dor e a vire-governador: 

"Trata-se de interpretação 
equivocada", esclareceu o repre
sentante, maranhense, porque "o 
dispositivo se refere exclusiva
mente à escolha de candidatos. 
O Ulysses queria o quê? Uma 
convenção partidária para esco
lher *> candidato ao Governo « 
depois uma outra para indicar o 
candidato à vi^-govern^^t,?'^ 
perguntou. 


