
Sul definirá 
Para traçar estratégia de ação 

comum, visando a pregação pe
la Constituinte, deverão estar 
reunidos em Curitiba, no dia 27, 
os presidentes dos diretórios do 
Rio Grande do Sul, Santa Cata
rina, Paraná, São Paulo e Per
nambuco, segundo anunciou 
ontem na Assembléia Legisla
tiva paranaense o líder do MDB, 
deputado Trajano Bastos. 

Hoje, da tribuna, Bastos ini
ciará a série de pronunciamen
tos legislativos no Paraná sobre 
a Constituinte, e já anunciou 
que manterá uma escala de dis
cursos, "de forma que tenhamos 
no mínimo um deputado fa
lando sobre o tema por se
mana". Segundo Euclides 
Scalco, presidente do diretório 
do Paraná o partido levará a pre
gação da Constituinte ao Inte
rior do Estado "a partir das 26 
sedes de micro-regiões, onde 
convidaríamos entidades de 
classe e líderes". Ainda segundo 
Trajano Bastos, do encontro do 
dia 27 poderá surgir uma carti
lha, "explicando em linguagem 
simples o que é Constituinte". 

O MDB catarinense levará vá-

atuação 
rias sugestões a essa reunião, 
como a conveniência de distri
buição de panfletos e da realiza
ção de reuniões micro-regionais 
ou a importância da presença de 
líderes de expressão nacional 
nos Estados do Sul. Para o presi
dente regional DejandirDalpas-
quale, a campanha deverá ser 
idêntica nos Estados do Sul e 
seu programa deve ser deli
neado na reunião de Curitiba. 

No Rio Grande do Sul, a cam
panha já teve início com a mobi
lização realizada na semana 
passada, denominada "Semana 
de Luta da Oposição Gaúcha". 
'A primeira concentração regio
nal prevista, agora, será reali
zada sábado, em São Luiz Gon
zaga. Depois, já estão marcadas 
concentrações para Pelotas, a 3 
de outubro, e Santo Ângelo, a 15 
de novembro. Mas esta progra
mação deverá ser bastante am
pliada, porque o MDB gaúcho 
pretende realizar um encontro 
regional a cada fim de semana; 
dos quais deverão participar o 
presidente regional Pedro Si-
mon, os deputados federais que 
estiverem no Estado, e os esta-

conjunta 
duais da região. É possível 
ainda, que os outros setores, 
como a ala jovem do partido, 
organizem manifestações para
lelas. 

O diretório paulista, final
mente, já tem prevista a consti
tuição de um Comitê Estadual 
da Campanha; a confecção de 
uma cartilha, explicando ao 
povo os motivos e objetivos da 
Constituinte; a realização de 
concentrações em distritos da 
Capital e municípios do Inte
rior; a distribuição de cartazes; a 
realização de palestras e a im
pressão do "Jornal da Consti
tuinte". Além disso, a Comissão 
Executiva Regional vai sugerir 
à direção nacional que a primei
ra concentração ampla em favor 
da Constituinte se realize em 
São Paulo. Será criado também 
um grupo de trabalho formado 
por representantes de todos os 
setores da sociedade, para rece
ber sugestões para a campanha. 


