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Sarney vai 
anunciar a 

Constituinte 
também. Pat$^ 
ganhar espaço. 

'•S 5*W 

Confirmado o longo impedimento" dô 2 
presidente eleito Tancredo Neves, o ppesi-; Si 
dente interino, José Sarney, deverá fazes 1 
comunicação formal à Nação, da decisão da , 
Nova República, de convocar eleição paraí-< 
Assembléia Nacional Constituinte, em;na«W 
vembro de 1986. Esse ato político, segundt>; «&.! 
líderes da Aliança Democrática, será sâ^i^ 
maior importância para Sarney, afirmar^é %;j 
na Presidência interina. i4 * > ° 

As medidas previstas nas áreas social, * 
econômica, política e administrativa tam--
bém começarão a ser adotadas, evitando-se 
o vazio do governo. Os planos e projetos que ~: 
seriam equacionados por Tancredo serão';., 
conduzidos por Sarney. O líder do governo, Ç 
deputado Pimenta da Veiga, esclareceu^úé' ^ 
não se pode confundir planos de emerf êh^ " 
cia com projetos de impacto. "O governo"-,, 
não deverá adotar a prática dos impaéto^ 
que podem ter efeito positivo no iníciofnials7 ; 
depois, como um bumerangue, trariam^re- íi 
sultados negativos — disse ele. ' .^v J 

Para o líder governista, os planos émfer- f| 
genciais contra a fome, contra o desemprê*r 

go, pela melhoria de vida, não podem-sei* 
considerados de "impactos", mas uma flefi-"f.'i 
nição de prioridade. :- * ;i 

Quanto ao compromisso da Aliança De-" 
mocrática, de convocar a Constituinte^ o : 

presidente do PFL, senador Jorge Borrihâu- -Vjí 
sen, disse que sua concretização "setla a-* 
melhor homenagem" aos ideais demoéráti- i 
cos de Tancredo Neves. ^ ^ ^ 

Tancredo assumiu compromisso^' er ;! 
aceitou as reivindicações que lhe fófam J 
apresentadas, de mudanças político-institu-v j 
cionais. Ele seria o executor das mudanças, i 
respaldado pela grande maioria da NiSç&o. ^] 
Devido às circunstâncias, ele terá de ffoa¥V?i 
afastado temporariamente do centro de"de-"--] 
cisões. Para, Aliança Democrática, o País j 
sentiria muito mais a ausência de Tanèr^ífô :V, 
se nada fosse feito. Esta é a posiçã&tla °j 
ministro Fernando Lyra, do presidente do / j 
PFL e do líder Pimenta da Veiga. "o%í ̂  t»j 

Daí a decisão de tocar "pra frente"! ra í i 
Nova República, em todos os setores — poli- | 
tico, econômico, social e administrativa®^ ^ 
rá a melhor forma de homenagear os ideais : «̂ 
democráticos do presidente hospitalizado e 7i 
de procurar corresponder aos anseios da ! 
sociedade — afirmam os líderes do governo. J 

O presidente em exercício conversou j 

muito e com muitos políticos, nos últimos'Vi1] 
dias, no Palácio do Jaburu. Só com o tídeT-^ 
do governo na Câmara, Pimenta da Veiga? a ;<j 
conversa durou mais de três horas. ^SÍ "•;! 

A prevista longa interinidade de José nj 
Sarney no Palácio do Planalto terá déáel ^] 
respaldada, de maneira efetiva, pelo sGohíüVí 
gresso e pela sociedade. Experiente e\ca^ :J 
paz, Sarney não ignora que poderá enfr&n>-0>? 
tar dificuldades na Câmara, mais do que nc 
Senado. 

Tendo sido senador por duas legislãtu 
ras, ele conviveu com quase todos os sena; 

dores mais de 14 anos. Tem trânsito, confie 
ce a Casa e seus ocupantes, mantendôlídm 
todos relações de amizade, em mencÔS e 
maior intensidade. Não tem inimigos, mas 
deve ter adversários. 

Na.Câmara, o quadro é diferente. Sar 
ney terá de dedicar atenção especial aos 
deputados, de todos os partidos e das mais 
diversas facções e cores. Para isso contará 
com a integral colaboração dos líderes da 
PMDB e da Frente Liberal. :;, 

No plano político-administrativo tem**é 
como certo que a equipe escolhida por Tan
credo será fiel ao substituto, não estando, 
prevista reforma ministerial, se confirmada 
a longa interinidade de José Sarney. Have»' 
ria compreensão e apoio de todos, até me$< 
mo por que muitos dos ministros, desde.» 
escolha, já tinham planos de se afastarem^ 
14 de maio de 1986, a fim de disputar elei
ções a 15 de novembro — governos est ^ 
duais, Senado e Câmara. Pela atual legisla* 
ção, ministros de Estado devem desincom-
patibilizar-se seis meses antes do pleito, se 
candidatos. ; 

Apesar de tudo, Sarney está confiante é 
com disposição de realizar sua difícil tarefa 
— a de substituir na Presidência um esta
dista do porte de Tancredo Neves. Para isso 
ele vai precisar do apoio da Nação. E esse 
apoio ele já está pedindo. 
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