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Sarney aguarda sinal vercfe f «a ̂av 
O presidente do P ^ V _ S P -

nador <JQsé Sarney, informou, 
ontem, que ainda-nacrYem o sinal 
verde do Planalto para negociar 
o restabelecimento das eleições 
diretas para a Presidência da 
República. Está, contudo, dis
posto a tratar do assunto com as 
Oposições. 

São declarações cautelosas. 
Sem função partidária, o depu
tado Thales Ramalho, um dos 
mais, freqüentes interlocutores 
do ministro Leitão de Abreu, 
avança um pouco, afirmando 
que a eleição direta é um tema 
obrigatório nas negociações 
políticas. E mais: é hoje uma al
ternativa real e não apenas um 
sonho das Oposições. 

Os deputados Alcides Fran
cisco e José Camargo, ambos do 
PDS de São Paulo, voltaram a 
tratar do assunto, ontem, com o 

presidente Figueiredo. Segundo 
Franciscato «pela quinta vez 
em cinco dias, o presidente as
segurou hoje {ontem) que não 
mudará nem o calendário e nem a 
legislação para as eleições 
presidenciais». Os dois depu
tados garantem que as regras 
eleitorais serão mantidas. 

Os malufistas consideram a 
eleição direta um casuísmo. 
Segundo o deputado Siqueira 
Campos {PDS-GO), mudar 
agora as regras eleitorais é um 
casuísmo inaceitável Assegurou 
que votará contra as eleições 
diretas, mesmo que propostas 
pelo presidente Figueiredo. 

O senador Lomanto Júnior 
{PDS-BA) considera arriscado a 
mudança das regras eleitorais 
com o processo indireto já em 
andamento, mas, por uma ques
tão de princípio, votará a favor 

do restabelecimento das eleições 
diretas. 

Para o Secretário-Geral do 
PDS, deputado Homero Santos, 
as eleições na Argentina e o en
tendimento interno do seu Par
tido em torno de 2.065 são as 
causas do debate em torno do 
pleito direto. Observa que «o as
sunto é palpitante e, resolvido a 
nível do Congresso ò problema 
econômico, tomará conta dos 
debates». 

Em conversas reservadas, os 
dirigentes do PDS explicam 
que o presidente Figueiredo 
prefere, agora, as eleições in
diretas e tentará por este ca
minho fazer seu sucessor. As 
eleições diretas seriam umaalter-
nativa não descartada pela im-
previsibilidade dos quadros 
político e econômico. 


