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PMDB vai propor o 
Dia da constituinte 

Da sucursal de 
BRASÍLIA 

No prosseguimento da reunião da 
direção nacional do PMDB com depu
tados federais, senadores, fundado
res, presidentes regionais e líderes nas 
Assembléias Legislativas, a partir das 
9 horas de hoje em Brasilia, o dia 15 de 
novembro poderá ser escolhido como 
o "Dia da Assembléia Constituinte".-
Deverá também ser divulgado um do
cumento á Nação, no qual o partido 
reafirmará sua disposição de lutar pe
la convocação da Constituinte, além 

.de reiterar críticas à política sócio 
-econômica do País. Alguns represen
tantes do partido pretendem sugerir £ 
tese da "Constituinte sem João" e 
reclamar uma definição dos futuros 
candidatos a governador. 

O deputado Marcelo Cerquelra 
(RJ) vai apresentar ao partido propos
ta no sentido de que os líderes na 
Câmara e no Senado voltem a partici
par das reuniões do Conselho de Defe
sa dos Direitos da Pessoa Humana, 
delegando que é esta a sugestão da 
ABI e da OAB. O PMDB deverá rea
firmar apoio ao presidente Figueiredo 
na apuração, dos atos terroristas, 
"praticados contra a abertura". 

MALUF 
A comissão nacional do PMDB 

reuniu-se durante toda a tarde e início 
da noite de ontem com os presidentes 
(ou representantes) das comissões 
provisórias regionais, para um balan
ço da organização partidária. Na oca
sião, foram anunciadas duas novas 
adesões: do senador paranaense Leite 
Chaves (ex-PTB) e do deputado paral-t 
bano Arnaldo Lafayette (ex-PDT).j 
Ausentes apenas representantes do 
Ceará e Mato Grosso do Sul. 
- O presidente do PMDB do Para

ná, deputado estadual Osvaldo Pu-
gliese, ao dar conta do trabalho do 
partido, criticou o uso da máquina 
administrativa do Estado a favor do 
PDS. Ele defendeu a intensa mobili
zação partidária "para evitar golpes 
dos usurpadores do poder", quando, 
pedindo um a parte, o deputado José . 
Freire (GO) ressaltou: "Quero dizer 
què, perto do Maluf, o governador Ari -
Valadão, de Goiás, bate o recorde de, 
corrupção. Ele conta com o auxílio do' 
poder federal, do ministro Golbery e 
do ex-ministro Ueki. Maluf e Ney Bra- • 
gasfto fichinhas perto de Valadão." 

•á Segundo Freire,'com à colabora-"* 
ção do DNER, foi construída em pou-1 
co mais de 20 dias uma auto-èstrada, 
para permitir acesso a uma fazenda-
que o presidente, da Petrobrás com
prou de um parlamentar do PDS, ás 
margens do rio Palma. 

Ao ouvir o comentário de que 
"Valadão ganha longe de Maluf', o 
presidente nacional do PMDB, depu
tado Ulysses Guimarães, não se con
teve e comentou provocando risos: 
"Mais que o Maluf? Não ê possível..." ( 

'. ..BALANÇO ' ' '• .-. 
' Todos os dirigentes regionais do 

partido fizeram um balanço da orga
nização de comissões provisórias, nú
mero de deputados estaduais e d e 
vereadores. Quase todos mostraram-
se otimistas e confiantes, "apesar das 
dificuldades". 

Os mais aplaudidos no relato fo
ram os presidentes de São Paulo, Má
rio Covas, e do Rio Grande do SuL 
senador Pedro Simon. Ulysses Gui
marães fez questão de elogiar, publi
camente, o trabalho do presidente do 
PMDB paulista. 

A nota de pessimismo foi dada, 
ffials uma vez, pelo deputado Mário 
Frota, denunciando o "esfacelamen
to" do partido no Amazonas. Ele rece
beu a solidariedade de vários parla
mentares,-'inclusive do líder Freitas 
Nobre. Devido â ausência do senador 
Evandro Carreira, o senador Franco 
Montoro, demonstrando decepção, 
prometeu que o problema do partido 
no Amazonas "será revisto". 

"O PMDB está sendo destruído. O 
grupo dó senador Carreira, tão presti
giado pelos senadores e por alguns 
dirigentes nacionais, deve ingressar 
no PTB de Ivete Vargas e de Gilberto 
Mestrinho — qué se tomou conhecido 
no passado por suas ligações com o 
tráfico de cocaína", disse Frota. 

O presidente do partido assegu
rou a realização das convenções mu
nicipais na data marcada — 12 de 
outubro — não aceitando'sugestões 
para o seu adiamento. Ulysses foi 
apoiado, entre outros, pelos preslden-. 

,tes regionais de Pernambuco (Jarbas 
Vasconcelos), São Paulo (Mário Co
vas) e Carlos Bezerra (Mato Grosso). 

A primeira oradora foi a líder do 
partido na Assembléia do Acre, depu
tada Iolanda Fleming. Em nome da 
direção regional, confirmou que o 
Acre "é o único Estado onde o PMDB 
tem maioria na Assembléia", sendo 
multo aplaudida. 

Além do Amazonas, houve proble
mas também com o Rio Grande do 
Norte. O senador. Agenor Maria, de
pois de criticar;Aloisio e Henrique 
Alves, que dirigiam o MDB e agora o 
PP, anunciou que tem 23 comissões 
organizadas nos 130 municípios; o de- . 

"putado estadual Roberto Furtado 
contestou a informação, dizendo que 
eram "comissões fantasmas" <•• jj\ 


