
Sete diretórios já preparam 
esquemas para concentrações 
Do* correspondente» e da 

sucursal; 

Em pelo menos sete Estados 
-^ Ceará, Bania, Sâo Paulo. Pa
raná Santa Catarina Rio 
Grande do Sul e Pernambuco —' 
parlamentares e dirigentes eme-
debistas já começam a estrutu
rar a campanha pela convoca
ção de Constituinte: contorme 
recomendação da convenção 
nacional do partido realizada 
esta semana em Brasília Nos 
Estados do Sul, a estratégia da 
pregação deverá sei traçada em 
conjunto durante reunião em 
Curitiba, no próximo dia 20. que 
contara também com represen
tante de Pernambuco 

Na Assembléia Legislativa 
cearense, o deputado Alfredo 
Marques leu ontem a integra do 
manilèsto do MDB divulgado 
durante a convenção nacional e 
requereu a Mesa — obtendo 
aprovação pot unanimidade — 
que fossem marcadas datas e 
horários para a realização de um 
"painel de debates', para es
tudo de assuntos de interesse 
nacional, como economia, polí
tica e cultura De acordo com o 
autor da proposta, "o painel re 
percutirã nos lares, nos locais de 
trabalho e lazer, nas escolas, nas 
repartições públicas, nos clubes 
sociais e de serviço, nas universi 
dades e nas entidades prolissio^ 
nais e de cultura' 

Segundo o requerimento, de
verão ser convidadas a partici
par dos debates na Assembléia 
cearense a> seguinte* pessoas 
Aliomar Baleeiro, Virgílio Távo-

ra, César Cais, Roberto Satur
nino, o cardeal Paulo Evansto 
Arns, Petrônio Portella, Paulo 
Brossard, Jarbas Passarinho, 
Fernando Henrique Cardoso, 
Flâvio Marcüio. Severo Gomes, 
Júlio de Mesquita Neto, Delfim 
Netto, Pery Constant Beviláqua 
e Prudente de Moraes, neto. 

BAHIA 
O deputado Roque Aras, pre

sidente do MDB da Bahia, está 
convidando também os repre
sentantes mais expressivos da 
oposição no Estado para o lan
çamento da campanha pela 
Constituinte, a ser realizado na 
próxima quinta ou sexta-feira, 
no auditório da Associação dos 
Funcionários Públicos, em Sal
vador 

Pelo menos cinco dos oito de
putados estaduais èmedebistas 
jã anunciaram que, no decorrer 
da semana farão pronuncia
mentos soore o assunto Sabe-
se, porém, que a ala considerada 
"adesista" — que é maioria — 
não se integrará ao movimento 
Segundo observadores, na 
Bahia a campanha pela Consti
tuinte deverá encontrar multas 
dificuldades, pois a bancada 
oposicionista na Assembléia, 
além de minoritária (a Arena 
tem 42 representantes), está pro
fundamente dividida O diretó
rio estadual ê controlado pelos 
"adesistas'! tendo a frente o de
putado federal Ney Ferreira. 

NO SUL 
Na segunda-feira, a Execu

tiva estadual do MDB catari
nense vai se reunir para debater 

/ 
a campanha e, na terça, será lido 
na Assembléia Legislativa o do
cumento elaborado na conven
ção nacional. No dia 27, o diretó
rio mandará representantes pa
ra a reunião de Curitiba. 

O presidente Dejandlr Dal-
pasquale já tem delineado um 
programa que levará á aprecia
ção de seus colegas de outros 
Estados Ele explicou ontem 
que vai sugerir a realização de 
encontros regionais, reunindo 
diretórios municipais, prefeitos, 
vereadores e outras lideranças 
do partido, visando a destacar a 
importância da Constituinte no 
atual momento político A seu 
ver, "esses contatos deverão co
meçar já" 

Na reunião de segunda-feira 
da Executiva estadual, esse as
sunto será colocado em discus
são e retomado em outra reu
nião, quarta-feira, desta vez com 
a presença da bancada na As
sembléia Legislativa Depois 
disso, Dalpasquale acha que es
tará bem clara a posição que ele 
levará a seus colegas Pedro Si-
mon (RS), Euclldes Scalco(PR), 
Natal Gale (SP) e Jarbas Vas
concelos (PB) 

Segundo o dirigente do MDB 
de Santa Catarina, a presença 
na reunião de Curitiba do depu
tado pernambucano não deve 
ser considerada estranha, ape
sar de ele representar uma re
gião diferente Dalpasquale dis
se que Jarbas Vasconcelos se in
teressou pela reunião dos sinw-
tas quando participava da con
venção nacional do partido, em 
Brasília, sendo então convidado 
a comparecer. 


