
3â£aey acha que o Governo quer 
fazer ampla reforma da Carta 

BRASILIA — Na mensa
gem que enviou ontem ao 
Congresso, o Presidente 
João Figueiredo deixou 
claro que quer promover 
uma reforma constitucio
nal antes de terminar seu 
mandato. A interpretação é 
do Presidente do PDS, Se-
nador José Sarney, que 
participou da formulação 
da mensagem presidencial 
e tem freqüentado com as
siduidade o gabinete do 
Chefe do Gabinetév Civil, 
Leitão de Abreu. \ 

Figueiredo, segundo Sar
ney, demonstrou que "quer 
coroar o proceiso de aber
tura política": Por isso, o 
Senador acredita que o Go
verno enviará ao Congres
so, em breve, lima ampla 
emenda, capaz de adaptar 
a Constituição aos novos 
problemas políticos, dos 
quais o maior ê a sucessão 
do próprio Presidente Fi-
gueiredo. Sarney confir
mou que o Planalto enviará 
mensagem ao Congresso 

propondo o restabeleci
mento das diretas para 
1988 e reduzindo, conse
qüentemente, o mandato 
do sucessor de Figueiredo 
para quatro anos, 

MALUF DIZ QUE NÃO 

Pouco antes de Sarney 
dar entrevista, o Deputado 
Paulo Maluf afirmara à 
imprensa que Figueiredo 
"não cogita de enviar uma 
emenda ao Congresso, por
que não quer legislar no lu
gar de seu sucessor". Se
gundo o presidenciável, Fi
gueiredo deixou isso claro 
na reunião com os candida
tos, no Planalto. 

Quando os jornalistas lhe 
disseram que Maluf fizera 
essa declaração, o Senador 
José Sarney retrucou: 

— Não lembro se o Presi
dente disse isso na reunião. 
Mas na mensagem ao Con
gresso ele deixou claro que 
quer uma ampla reforma 
constitucional, ainda no 
Governo dele. Não sei 

quando a emenda será en
viada ao Congresso, porque 
a questão ainda está sendo 
estudada. (A mensagem 
diz literalmente o seguinte: 
"Penso, todavia, que cum
pre reformar, progressiva
mente, em determinados 
pontos, o sistema constitu
cional"). 
O DISCURSO DE DALLA 

O pronunciamento do Se
nador Moacyr Dalla foi 
analisado pelo Líder do 
PDT na Câmara, Bocayu-
va Câmara, como "um dis
curso afirmativo, e um si
nal dos tempos, pois de
monstrou sensibilidade ex
trema ao clima político e1 

aos efeitos da crise econô
mica". 

Já o Líder do PTB, Depu
tado Celso Peçanha, disse 
que tanto o discurso de Dal
la como a mensagem de Fi
gueiredo "foram realistas, 
e fizeram uma radiografia 
da situação econômica,:, 
política, social e financeira 
do País". 


