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garante eleição direta para ^governador em 82 
Brasília — O presidente da Arena, 

fiçrmior Jnnr Rarnri gmintin ontem 
que os governadores serão escolhidos 
através de eleições diretas, em 1982, 
lembrando que se trata de um compro
misso que o Presidente da República 
assumiu com a nação e que constitui 
ponto importante de seu projeto de 
abertura política. 

O dirigente arenista admitiu que 
constitui tendência no Governo e no 
Partido o adiamento das eleições muni
cipais de 1980, mas negou que se pre
tenda, com a restauração da eleição 
direta, obter a prorrogação dos manda
tos de prefeitos e vereadores, "pois isso 
comprometeria o alto sentido que o 
Governo empresta a todos os passos da 
abertura democrática". 

Caciquismo 

O Sr José Sarney admitiu que a 
sublegenda é uma das alternativas que 
o Governo examina, entre outras, mas 
observando que se trata de um aspecto 
secundário e que não é tese firmada 
pelo Palácio do Planalto. Todavia, dis
se que, numa organização partidária 
moderna, torna-se necessário criar me
canismos de defesa contra a ditadura 
das cúpulas partidárias a fim de se 
resguardar os direitos das minorias 
"porque na democracia não pode haver 
unanimidades". 

Negou categoricamente que o Go
verno esteja cogitando de negociar com 
o Congresso a aprovação de uma lei 
prorrogando os mandatos dos prefeitos 
e vereadores, para evitar o pleito muni
cipal de 1980, em troca de restauração 
das eleições diretas de governadores. 
Como alguém lembrasse que, no jantar 
na residência do Deputado Flávio Mar-
cílio com o Presidente da República, o 
General Golbery admitira tal hipótese, 
afirmando que, em política, não se dá 
nada de graça, o Sr José Sarney iro
nizou: 

— Isto são mexericos... 
Admitiu, contudo, que existe uma 

forte tendência no Governo e em seu 
Partido, em favor do adiamento das 
eleições municipais através da prorro
gação de mandatos dos prefeitos e ve
readores, por uma série de razões. In
clusive para evitar o mandato-tampão 
estabelecido no chamado pacote de 
abril, pois muitos não se mostram inte
ressados na eleição de prefeitos e verea
dores por apenas dois anos. 

— O Presidente João Figueiredo em
preste a seu projeto de abertura políti
ca um sentido de grandeza que não 
pode ser comprometido por trocas e 
compensações desse género — disse o 
presidente da Arena. 

Acrescentou que o Presidente Fi
gueiredo assumiu compromisso com a 
nação de restabelecer a eleição direta 
na escolha dos governadores, fazendo 
dessa promessa parte importante de 
seu programa de liberalização política 
do regime. Não faz sentido, para o diri
gente arenista, atribuir ao Governo in
teresses inconfessáveis. Se for decidido 
o adiamento das eleições municipais o 
Governo terá levado em conta os altos 
interesses da abertura democrática. 

— Posso garantir — disse — que os 
Governadores serão escolhidos pelo po
vo, através do voto direto, secreto e 
universal, a partir de 1982. 

Lembrou-se ao presidente da Arena 
que, finalmente a emenda do Deputado 
Edison Lobão, vice-líder da Arena na 
Câmara dos Deputados, deverá ser lida 
em sessão do Congresso Nacional mar
cada para as 18h30m do dia Io de outu
bro. Logo em seguida, será apreciada 
por uma comissão mista de deputados 
e senadores, para a qual já foram indi
cados pelo líder Jarbas Passarinho os 
Senadores indiretos Murilo Badaró e 
Mendes Canale, que se dizem favorá
veis às eleições diretas. 

O Sr José Sarney também contestou 
as acusações do Sr Herbert Levy, se
gundo às quais o líder Nelson Marche-
zan havia sido instrumento com que o 
Palácio do Planalto pressionara deze
nas de deputados que subscreveram 
documento em favor da Constituição 
de um segundo Partido de apoio ao 
Governo. 

— O Deputado Herbert Levy tem 
demonstrado que o direito de crítica é 
garantido pelo Governo e a direçáo da 
Arena. 

O Sr José Sarney reafirmou que a 
reformulação partidária será proposta 
ao Congresso através de projeto de lei 
complementar, conforme dispõe a 
Emenda Constitucional n° 11, em seu 
Artigo 152, dizendo não ter informações 
sobre a possibilidade — aventada pêlo 
Governador Marco Maciel, de Pernam
buco —de que o Governo venha a optar 
por uma reforma constitucional. 

O presidente da Arena disse que a 
abertura democrática deverá consoli-
dar-se no Brasil graças à reformulação 
partidária, que permitirá o surgimento 
de Partidos democráticc. fortes, de ten
dências reformistas, capazes de se con
trapor às ameaças de perturbações ins
titucionais que, possam partir de seto-
res mais extremados. 

Acentuou que com o 8o Produto 
Interno Bruto no mundo, o Brasil tem 
condições de seguir o exemplo das mais 
saudáveis democracias europeias, cuja 
estabilidade decorre de Partidos de 
centro-direita ou de centro-esquerdi 
fortes. 


