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Sarney admite revisão da Lei Falcão 
p i ii !• PIW w m m i i 'W •"•"•«•U, O presidente nacional do 

7DS, senador José Sarney 
jMA) informou ontem que o 
peu partido vai examinar a 
proposta das oposições que 
revoga a Lei Falcão, "embora 
reconheça que esta é uma 
matéria polemica". Ele 
adiantou que o PDS está 
íaberto ao debate e que nada 
jimpede que a revisão ou não 
ida Lei Falcão seja um assun-
íto a ser decidido pelos 
\próprios partidos políticos, 
' no âmbito do Congresso. 
) O senador José Sarney, lembrou 
que, a nível do seu partido, a decisão 
sobre uma nova regulamentação da 
propaganda eleitoral está a x;argo do 
Executivo. "Esse é ura assunto" — 
salientou — "que foi objeto de exame 

; do Conselho Político do Governo, e o 
'ministro da Justiça ficou de estudar a 
/matéria". 
[ Acrescentou no entanto, que até 
f agora esse estudo não foi concluído, 
i apesar de reconhecer que essa é uma 

decisão que deve ser tomada com a 
maior rapidez, "pois a campanha já 
está nas ruas". 

Sarney jwltou a afirmar que a 
í posição do PDS referente à Lei Falcão 
| continua a ser a mesma, já expressa 
| em relatório do partido encaminhado 
\ ao presidente da República ano pas-
\ sado. 

Pela proposta levada ao presidente 
Figueiredo, a divisão dos horários de 
propaganda seria feita em função da 
representação dos partidos na Câmara 

; dos Deputados, o que daria ao PDS 
metade do horário destinado à pro
paganda gratuita. Propôs ainda a 

/ direção do PDS que fosse dada ooo*"-

tunidade para a transmissão de men
sagens pagas através de textos, de 
jinglês e spots de duração máxima de 
60 segundos e inserção não superior a 
cinco vezes por dia, "para não fa
vorecer o candidato endinheirado". 

FAVORECIMENTO 
O presidente do PDS reiterou a sua ' 

opinião favorável à transmissão de 
mensagens pagas, na forma sugerida 
pelo seu partido. Disse que o custeio 
da propaganda paga seria feito com o í 
Fundo Partidário. Os partidos de 
oposição que não tém ,̂ direito a parte / 
desse'fundo distribuído através da f 
Justiça Eleitoral, (PTB,PT e PDT) , l 
teriam que lançar mão de recursos V 
próprios,oriundos de donativos, "mas 
que também constituem o fundo par-
.tidário". Quanto aos abusos que 
poderiam advir * com o instituto da 
propaganda eleitoral paga no rádio e 
na televisão, o presidente do PDS as, 
segurou que a Justiça Eleitoral é 
quem deve coibir e assegurar con
dições de igualdade e oportunidade a 
a todos os partidos. 

As oposições, contudo, não ) 
aceitam a proposta do PDS de ins
tituir mensagens pagas como pro
paganda eleitoral. Fora dos horários 
de propaganda gratuita (duas horas 
diárias nos 60 dias anteriores aò 
pleito) as oposições querem proibir 
qualquer propaganda eleitoral e par
tidárias através do rádio e televisão. 
Não concordam, também, com" a 
proposição governista de distribuição 
do tempo de propaganda propor- \ 
cionalmente à representação dos par
tidos na Câmara. 

Para as oposições, o horário de 
propaganda gratuita deve ser dis
tribuída igualmente entre os partidos I 
políticos para que todos, sem dis
criminação, tenham a mesma opor
tunidade de mostrar a sua plataforma 
politica. ^ , — 


