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^ Jjarney-pede a vereadores 
que apoiem Figueiredo 
no combate ao terrorismo 

Belo Horizonte — "O Brasil, para tristeza 
nossa, ingressou num tipo de violência política 
que não apenas fere a autoridade do Presidente 
da República como ameaça a vida política, a 
sociedade e a família", disse, ontem, o presidente 
do PDS, Senador José Sarney, a cerca de 500 
participantes do 17° Encontro Nacional dos Ve
readores. Ele os conclamou a apoiarem o Presi
dente no combate ao terrorismo, "sem distinção 
de Partido ou religião". 

O Senador considerou também uma forma de 
terrorismo "o ódio e o radicalismo político" com 
que alguns querem dividir o país. Segundo ele, os 
oposicionistas não precisam abrir mão de suas 
divergências em relação ao Governo, para ajudar 
no combate ao terrorismo, "pois toda a sociedade 
deve estar empenhada na busca da paz, da har
monia, da ordem e da segurança". 

a 

REFORMAS 

Embora contasse com um 
público menor do que o con
seguido pelo Senador Tancre
do Neves, a ex-Deputada Ive-
te Vargas e o ex-Governador 
Leonel Brizola — que foram 
ouvidos por aproximadamen
te 700 vereadores — o Sena
dor Sarney foi o mais aplaudi
do por causa da presença ma
ciça de parlamentares do 
PDS. 

Em sua palestra, ele garan
tiu que o PDS será. o Partido 
que consolidará a democra
cia no país, que possui o pro
grama partidário que maior 
interesse despertou e reúne o 
maior número de filiados — 2 
milhões 500 mil—e de líderes 
políticos nas comissões provi
sórias nacional, regionais e 
municipais—cerca de 24 mil. 

Admitiu que a Constituição 
"representa um período de 
exçeção e que deve ser atuali-
zada, de acordo com a reali
dade do país". Para ele, nào é 
importante saber como atua-
lizar a Constituição — atra
vés de uma reforma pelo Con
gresso ou de uma Assembleia 

Nacional Constituinte — mas 
decidir quais as alterações 
necessárias que devem ser 
promovidas. 

Voltou a afirmar que estão 
concluídos os estudos para a 
redução do número de muni
cípios considerados áreas de 
segurança nacional, onde os 
prefeitos são nomeados, e que 
até o fim do ano o Presidente 
deverá enviar ao Congresso 
um projeto tratando do as
sunto. 

Ao contrário do que disse
ram os conferencistas que o 
antecederam no 17° Encontro 
Nacional de Vereadores, o Se
nador José Sarney afirmou 
que a situação dos municí
pios brasileiros era bem pior 
antes de 1965, quando foi ins
tituído o Fundo de Participa
ção dos Municípios. 

Por falta de tempo — ele 
tinha que retornar ainda on
tem a Brasília — o Senador 
Sarney respondeu apenas a 
12 das mais de 50 perguntas 
encaminhadas pelos vereado
res à direção da Mesa. Ele 
prometeu, porém, responder^ 
a todas, em cartas pessoais,; 
aos parlamentares. 


