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Constituinte terá 
1.° encontro SP 

Das Sucursais 
"A hostilidade freqüentemente enfrentada 

pelo MDB em Pernambuco — por parte do 
governo estadual — náo impedirá que o par
tido realize, ali, uma de suas grandes con
centrações, em defesa da tese da Constituin
te" —' afirmou, ontem, o presidente da. 
executiva oposicionista,''Ulisses Guimarães 
em Brasília, depois de presidir uma reunião 
do órgão, que confirmou para Sâo Paulo a 
primeira das concentrações deste ano. e 
para Florianópolis, a segunda. As datas 
serão fixadas mediante entendimentos entre 
a direção nacional e os diretórios regionais. 

Depois de observar que. as reuniões par
tidárias em recinto fechado são asseguradas 
pela Constituição, Ulisses esclareceu que. 
além das grandes concentrações, que serão 
organizadas nos Estados, com direta par
ticipação do comando nacional do partido; os 
diretórios regionais e municipais estão sendo 
orientados no sentido de promoverem outros 
encontros destinados ao debate da tese Em
bora de menor dimensão, esses encontros 
também contarão com a presença de re
presentantes da cúpula da Oposição. ;. 

Apesar do esclarecimento quanto à ma
nutenção de Recife como uma.das alter
nativas, não foram escolhidas as capitais 
do Norte e Nordeste onde serão realizadas as 
concentrações dessas regiões. No Norte, 
cogita-se apenas de Belém e, no Nordeste, 
além da capital pernambucana. Salvador e 
Fortaleza. .' J 

A executiva decidiu, ainda, providenciar a 
elaboração de uma cartilha popular para, 
num textqracessivel, explicar a tese da Cons-

Hituinté áò povo. A distribuição do folheto 
será feita através dos diretórios regionajs e. 
municipais. "*>* .*".•$&•£."• 

MARCOS FREIRE ' 
O senador Marcos Freire.em entrevista. 

declarou que não se surpreenderia se "uma 
vez mais desrespeitassem o direito asse
gurado pelo texto dito constitucional, que as
segura a liberdade de reunião sem interven
ção da autoridade pública". » 

Mesmo comentando que "numa estrutura 
ditatorial de poder é sabido que o governo 
tudo pode", Marcos' Freire afirmou que 

. "violência alguma fará o partido recuar" no 
cumprimento do dever de sustentar as ban
deiras democráticas. 

O representante de Pernambuco — que há 
poucos dias. juntamente com os senadores 
Brossard e Teotônio Vilela — foi impedido de 
falar aos estudantes de Direito do Recife, as
segurou — a exemplo de Ulisses — que isso 
não impedirá que haja uma concentração 
naquela capital. E acrescentou: "Se a gente 
fosse esperar por clima propício, em termos 
de repressão policial, ò MDB fecharia suas 
portas". 

MONTORO 
Como Marcos Freire, o líder da Oposição 

no Senado. Franco Montoro. também se 
referiu à incerteza do clima em que trans
correrá a campanha: "Nós estamos num 
regime em que, ao lado da norma consti
tucional, existem os atos institucionais que 
dão um poder quase arbitrário às autori-.-
dades. Diante disso, é imprevisível o que as 
autoridades possam fazer''. 

X) líder do MDB, entretanto, também citou 
a Constituição, assinalando que, nos seus ter
mos, "todos podem reunir-se sem armas, 
não interferindo a autoridade senão para 
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apenas assegura a 5rdê*m\ desde que a 
manifestação seja pacifica". 


