
Discursos em todo o País 
abrem campanha do MDB 
Das sucursais, do serviço local 

e dos correspondentes 

"Ao adotar a tese da Consti
tuinte, o MDB teve a intenção de 
procurar mostrar que prega a 
paz e a concórdia da família bra
sileira, sem radicalismo ou revé-
nachismo", disse ontem, em-
Brasflia, o líder oposicionista 
Freitas Nobre, que hoje ocupará 
a tribuna para dar inicio oficial à 
campanha, a exemplo do que fa
rá o senador Franco Montoro no 
Senado. Discursos e pronuncia
mentos de abertura da campa
nha nacional pela Constituinte 

- também serão feitos nas Assem
bléias Legislativas dos Estados 
e nas Câmaras Municipais. 

Mas nem mesmo os dirigentes 
nacionais do partido sabem ob-

' jetivamente como e quando será 
cumprido o roteiro da pregação 
nacional, aprovado pela conven
ção do dia 14, embora o secretá-
rio-geral Thales Ramalho asse
gure que serão feitas as três con
centrações públicas previstas 

-para este ano, em Capitais esta- -
d u a i s . ' " * ' • • , ' • • • 

O vice-lídér Fernando Lyra 
comentou que, se confirmada a 
impossibilidade legal de o MDB 
realizar a pregação em prol da 
Constituinte em praças pú
blicas, serão feitas reuniões e 
sessões públicas em recintos fe
chados, com base na Lei Orgâ
nica dos Partidos, que prevê es
sas atividades para a difusão do 
programa partidário. "K a tese 
da Constituinte é agora parte do 
programa do MDB", explicou. 

CAUTELA 
A cautela, porém, senão a de

sorganização, parece ser a tô
nica nos diretórios regionais do 
MDB. A maior parte deles limji-
tar-se-á a promover pronuncia-
mentos'em Assembléias e Câ-

. maras Municipais, ou ném isso, 
como ocorreu no Rio, onde o de
putado Sylvio Lessa, líder da 
bancada na Assembléia, cance
lou a leitura que faria hoje da 
nota do partido, alegando não 
ter recebido instruções oficiais 
da direção nacional nesse 
sentido. 

A maioria dos diretórios tam

bém tem marcadas convenções 
regionais, a partir das quais es
peram definir os rumos da cam
panha. Alguns estão à espera de 
lideres ainda em Brasília, ou no 
Exterior. Outros aguardam 
"instruções detalhadas" do dire
tório nacional e muito poucos 
têm um roteiro de atividades 
programado. 

O MDB fluminense não pro
gramará nenhuma manifesta
ção antes de meados deputubro, 
assimcomo o presidente 
Erasmo Martins Pedro não con
vocará o diretório "sem que es
teja de volta ao País o senador 
Amaral Peixoto", que está na 
Bulgária, participando da Reu
nião Interparlamantar. 

Ê semelhante a situação em 
.Minas Gerais, que vai comemo
rar hoje o "Dia Nacional da 
Constituinte", através da leitu
ra do documento aprovado pela 
convenção nacional do partido, 
na Assembléia e nas Câmaras 
Municipais. Além disso, o par< 
tido "aguarda orientação da di-

^reção.nacional' '-para-deflagrara-< 
campanha pela Constituinte. 

Em Goiás já existe, pelo me
nos, o anúncio de iím encontro 
estadual, com â presença da li
derança nacional, mas ne
nhuma providência concreta foi 
até o momento adotadâ-para es
sa reunião.,Está definida tam
bém uma reunião no ginásio do 
SESC de Anápblis, promovida 
pelo diretório municipal local, 
com a presença do deputado 

, FreitasNobre.para fazer a prega
ção pela Constituinte para pre
feitos, vereadores e líderes polí
ticos do MDB. A data da reunião 
de Anápolis será anunciada nos 
próximos dias. • 

O presidente do diretório re
gional de Mato Grosso, Aníbal 
Bouret, já está programando 
uma série de reuniões com diver
sos diretórios municipais que, a 
seu ver, serão os "centros irra
diadores" da campanha. Mato 
Grosso do Norte, "que não conta 
com uma sólida estrutura parti-
dária", deverá receber mais 
atenções que o do Sul, base de 
cinco deputados estaduais e dos 
dois únicos federais do partido. 

No Espírito Santo os planos 
estão mais definidos: dentro de 
30 dias, o diretório regional do 
MDB começará a sair em cara
vana em direção aos maiores co-

_ légios eleitorais da oposição no 
3 Estado, como Cariacica, Vila Ve

lha, Cachoeiro do Itapemirim e 
Linhares, para pregar a Consti
tuinte. A decisão foi tomada do
mingo durante uma convenção 
regional extraordinária. 

DINAMISMO 
"•"" Alguns diretórios regionais 

do MDB no Norte e Nordeste do 
Pais estão muito entusiasmados 
e ativos com a campanha pela 
Constituinte. É o caso do diretó
rio baiano, que iniciará a campa-

, nha na quinta-feira, no.auditó-' 
rio da Associação dos Funcioná
rios Públicos do Estado, coinci
dindo com o lançamento do jor
nal mensal "Constituinte", pro
duzido pela ala Jovem do par
tido e que poderá transformar-
se em quinzenal ou semanal, cir
culando desde já em todo ò 

- • E s t l d o : • • • v ••••'•• "—•"'.— - « - — • 

Segundo o presidente regiõi 

nal,Roqué Aras.opartido já defi
niu a participação de seus pre
feitos e vereadores, além de 
cerca de 200 candidatos em po
tencial a deputado estadual, de-, 
putado federal e vereador. 

Em Pernambuco, Rio Grande 
do Norte, Amazonas e Pará tam
bém há grandes planos, além 
dos pronunciamentos parla
mentares. A oposição pernam
bucana iniciará efetivamente a 

^campanha na primeira quin
zena de outubro, promovendo 
em Olinda e Recife uma série de 
palestras, com a presença de Te-
rezinha Zerbini, do Movimento 
pela Anistia. Além disso, prosse
guirão, dinamizados, os encon
tros regionais pró-Constituinte, 
que já vinham sendo realizados 
há alguns meses pela ala jovem 
do partido. Há encontros pro
gramados para municípios do 
sertão, do agreste e da zona da 
mata, além de Olinda e Recife. 
Serão mobilizados professores, 
intelectuais e juristas que 
apoiam a Constituinte. 


