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Partidos querem 45 dias 
de graça em rádio e TV 
BRASÍLIA — Durante 45 dias, 

em 90 minutos diários, divididos 
em períodos iguais à tarde e à 
noite, as emissoras de rádio e te
levisão transmitirão propaganda 
eleitoral gratuita dos candidatos 
a prefeito e, vereador em 15 de 
novembro. É o que prevê o acor
do parcial entre Líderes e Vice-
Líderes dos partidos reunidos 
ontem no gabinete da Liderança 
do PMDB na Câmara. 

O acordo não conta, a princí
pio, com o apoio do PFL, cujo 
representante insistiu na fixação 
de um período de 60 minutos nos 
60 dias anteriores à antevéspera 
do pleito. O partido não abre 
mão também do mandato de dois 
anos para os próximos Prefeitos 
e Vereadores. 

O texto inicial, do Relator Ib-
sen Pinheiro, Líder do PMDB, 
previa o mesmo tempo e horário 
das últimas eleições: 60 dias com 
duas horas diárias, sendo uma 
hora à noite, entre 20 e 23 ho
ras. 

O representante do PFL, Depu
tado Inocêncio Oliveira (PE), foi 
o primeiro a discordar, manten
do os 60 dias, mas cortando o 
tempo pela metade: meia hora à 
tarde e meia hora entre 20 e 23 
horas. A todo momento lembra
va a necessidade de o Executivo 
ressarcir as emissoras, via des
conto fiscal. 

O PT e os demais pequenos 

partidos insistiram em que fosse 
mantida a tradição dos anos an
teriores, lembrando que um cor-
v no horário lhes causaria gran
de prejuízo. 

De acordo com o primeiro pro-
jeto, o horário fica dividido em 
várias fatias. Dos 120 minutos 
previstos originalmente, 50 se
riam distribuídos de forma pro
porcional ao número de repre
sentantes de cada partido no 
Congresso; 40 minutos em partes 
iguais entre todas as legendas, 
observando-se o limite máximo 
de 5 minutos para cada uma; e 
os 30 minutos restantes na pro
porção dos representantes na 
Assembleia Legislativa. 

Segundo a distribuição, o 
PMDB e o PFL abocanham mais 
da metade do tempo. O represen
tante do PC do B, Aldo Arantes, 
protestou: 

— Se ainda dividirem o tempo 
pela metade, nós teremos 15 se
gundos. Mal dá para dizer boa 
noite. 

Um pouco antes o Vice-Líder 
do PMDB, Roberto Cardoso Al
ves, que passara rapidamente 
pela reunião estranhou que não 
estivesse prevista a proporciona
lidade no horário gratuito, em 
respeito a Câmara de Vereado
res: 

-Afinal, esta é uma eleição mu
nicipal ou o quê — indagou. 

Domicílio eleitoral 
dificulta candidaturas 

BRASÍLIA — Candidaturas como 
as dos Deputados Fernando Lyra 
(sem partido-PE), Rose de Freitas 
(PMDB-ES) e Aécio Neves (PMDB-
MG) às Prefeituras de Recife, Serra e 
Belo Horizonte em novembro, assim 
como muitas outras, correm o risco 
de ficar inviabilizadas se for mantida 
a exigência de domicílio eleitoral de 
um ano, assunto que voltou a ser 
discutido ontem pelos líderes que 
elaboram a legislação para as próxi
mas eleições municipais. 

Apesar das reclamações de muitos 
prováveis candidatos e da romaria 
de políticos que têm procurado as li
deranças com pedidos para que o 
prazo seja reduzido para seis meses, 
o grupo teve de acompanhar a inter
pretação tio -Líder do PMDB na Câ
mara, Ibsen Pinheiro, e manter este 
prazo em um ano — contado a partir 
de 15 de novembro passado —, pois 
assim dispõe a atual Constituição, 
que não pode ser contrariada por 
uma lei. 

Entretanto, foi decidido que assim 
que for promulgada a nova Consti
tuição — que remete a fixação do 
prazo do domicílio eleitoral para a 
lei ordinária — os líderes assinarão 
um pedido de urgência para aprovar 
projeto de lei que estabelecerá o pra
zo de domicílio a partir da data da 
promulgação. Segundo o Deputado 
Ziza Valadares (sem partido), o com
promisso foi firmado por todos os lí
deres e tudo depende agora da rapi
dez na promulgação da nova Carta. 


