
I 

Éwn-Tfflnritirtlfrii i n»itm+ntu»*ÈÈÉm 

O Brasil 
com 
Franco Montoro, Governa-

dor de São Paulo — O novo 
Presidente até agora tem dado 
demonstração de muita corre
ção e firmeza no desempenho 
da missão, antes, de substituir, 
e agora de suceder Tancredo. 
Aliás é preciso lembrar qoe o 
ultimo documento de Tancredo 
foi uma carta dirigida ao Sar
ney, que ficou como uma espé
cie de carta-testamemu 

Armar Joio Donato, Presi
dente da Federação das Indús
trias do Rio de Janeiro—Acre
dito que Sarney mantenha as 
diretrizes traçadas pela Aliança 
Democrática. Estou certo de 
sua capacidade política é com
petência administrativa postas 
em prática em outras oportuni
dades. Mas Sarney vai impri
mir seu estilo próprio na admi
nistração do país, por força de 
sua qualidade de liderança^ Es
pero, como todo o país, què ele 
possa ter êxito na condução e 
coordenação dos problemas e 
que mantenha a esperança de 
mudanças da Nova Republicai 

Weffingtoo Moreira Franco 
— Acho que o Presidente SarT 
ney, de imediato, deve pro
curar dar unidade à sua equipe 
e fazer todo o esforço para 
tomar o ministério de Tancre-
do Neves no ministério de José 
Sarney, aproveitando o traba* 
ttto de articulação políticareali* 
zado por Tancredo e que con
tribuiu para consolidar a unida* 
de da Aliança Democrarica. 
Acho que o prazo do mandato 
do Presidente Sarney e, do* 
próximos Presidentes da Repú
blica, eleitos por voto secreto e 
universal, com o voto do anal
fabeto, deve ser objeto dá 
Constituinte. *° 

Maurício Freet, Prefeito de ; 
Cwitiba—Temos de começar 
uma luta sem tréguas, mostran
do que a luta continua pelos 
mesmos ideais de Tancredo 
Neves. *' " -ú ^ p 

Dias Gomes, escritor e tea- jr 
trólogo—Em primeiro lugar é jj* 
preciso dar memores condições ^ 
de vida ao povo e não impor :;,J 
maiores sacrifícios a quem dy-|[j 
rante 21 anos foi o maior sacri- p. 
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do progresso. 
O Presidente Sarney tem se 

revelado um político hábil, não 
vai mudar o seu ministério nes
ses primeiros meses, Sarney |>i 
deverá respeitar os comprorais- ;: !'| 
sos assumidos por Tancredo 'n 
durante a campanha eleitoral e ;;:l 
governar por quatro anos, h\ 
Qualquer redução a mais é gol-; j 3 
pe e chega de golpes. Diretas 
somente com a Constituinte, | | 
que também é um cornpromis- I i 
so e deve ser convocada ime- jjüj 
diatamente. * ^ • •. &«.. 
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Setxas Dona, ex-Governador 
de Sergipe — O mandato do 
Presidente José Sarney deve 
ser de quatro anos. A antecipa
ção da convocação da Assem
bléia Nacional Constituinte ou 
das eleições diretas para Presi
dente seria um golpe de estado 
que só ajudaria as pessoas corft-
prometidas com o regime ante
rior. Não acredito em reações 
contra o Governo Sarney, nem 
no Congresso, nem nas ruas. 

Paulo Pimenteí, ex-
Governador do Paraná — O 
Presidente Sarney deve adotar 
a primeira medida na área polí
tica: montar a reforma partidá
ria, convocando eleições dire
tas para prefeito das Capitaise 
acabando com as restrições da 
legislação eleitoral. Na área 
econômica, o Presidente deve 
rapidamente afinar-se com seu 
ministério. A reforma ministe
rial virá inevitavelmente por
que ninguém pode jogar com 
time de outro, mas sim com seu 
próprio time. - * 

Célio Borja, ex-deputado -f-
A prioridade do Presidenta 
Tancredo Neves era o combate 
à inflação. Esta deve ser a 
prioridade do Presidente Sar
ney. Ele deve ter inteira liber
dade para formar o ministério 
que melhor se adaptar às suas 
diretrizes de Governo e* deve 
governar pelo período de seis 
anos, como manda a Consti
tuição. 
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