
•Ackelavalia com 
Sarney quadro político 
e a reforma eleitoral 

BRASILIA (O GLOBO) — O 
ministro da Justiça, Ibrahim 
Abi-Ackel, o presidente do 
PDS, senador José Sarney, 
reúnem-se hoje para uma ava
liação do quadro político e um 
exame das perspectivas das 
propostas de reforma eleitoral 
do Governo em tramitação no 
Congresso. Na pauta, está tam
bém a proposta de desdobra
mento das eleições de 1982 em 
duas etapas. 

Com base nessa conversa e 
nos entendimentos que mante
ve com os partidos oposicionis
tas, Abi-Ackel fará, na próxi
ma segunda-feira, um relatório 
ao presidente em exercício Au-
reliano Chaves. No despacho, 
ficará definida a segunda eta
pa do diálogo entre Governo e 
Oposição: 

Na próxima semana, Abi-
Ackel se reunirá com dirigen
tes dos partidos oposicionistas, 
levando-lhes a proposta gover
namental para a fixação da da
ta ou datas das eleições. 
CANTÍDIO COM LEITÃO 

O líder do Governo na Câma
ra, deputado Cantídio Sam

paio, terá hoje seu primeiro en
contro com o ministro Leitão 
de Abreu, desde que este assu
miu a chefia do Gabinete Civil 
da Presidência da República. 
Cantídio irá ao Palácio do Pla
nalto, às 17h30m, em busca da 
orientação do Governo para 
uma série de projetos atual
mente em tramitação no Con
gresso, inclusive os que alte
ram a legislação eleitoral. 

O relacionamento entre os 
dois é antigo, desde a época em 
que Leitão de Abreu chefiava o 
,?abinete civil no Governo Me
diei e o deputado era um dos 
irice-líderes governistas na Câ
mara. Cantídio lembrou ontem 
que, desde 1966, só não foi vice-
líder do Governo durante o 
período em que o deputado Cé
lio Borja exerceu a liderança. 

Antes de pedir a orientação 
do Governo, Cantídio relatará 
ao ministro as reações, na ban
cada goveniista, a algumas 
propostas de reforma eleitoral, 
à mensagem presidencial que 
transforma em estado o Terri
tório de Rondônia e ao projeto j 
da Previdência. 


