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O ex-governador Leonel 
J Brizola inicia oficialmente, na 
> próxima sexta-feira, ocupando 

praticamente todo o tempo do 
* segundo programa do PDT es-

ft ano, em cadeia nacional de 
jádio e televisão, sua ofensiva 
"contra o parlamentarismo. As 
críticas mais fortes serão Cen
tradas na Comissão de Sistema-

- tização da Constituinte, no seu 
••todo, e depois, em um segundo 
rplàno, sobre os representantes 
'do PMDB. 

" Ontem à noite, os dirigentes 
cnaciòhais do PDT negociavam 
com a direção da TV Manchete 
a gravação do programa do 
partido nos estúdios do canal 6. 

•Os pedetistas tentavam con
vencer os Bloch a não cobra

rem os serviços de gravação, à 
exceção das despesas de com
pra de filmes, O programa vai 
mostrar, através de um peque
no documentário, que não vai 
:passar de 15 minutos, a evolu-
rçáo da crise brasileira nas áreas 
política, econômica e social. 

" 'Os dirigentes regionais do 
•PDT e do PT acertaram na 
•madrugada de ontem a realiza
ção dia 11 de dezembro, na 
Çinelândia, de um grande co-

-mício em favor da manutenção 
do presidencialismo, que abrirá 
na pratica, para os dois parti
dos, a.nível nacional, a campa
inha pela sucessão de Sarney 
em 15 de novembro de 1988. 

cDois dias depois haverá outro 
"comício, em São Paulo, na Pra
ça da Sé. Lula virá ao comício 
do Rio e Brizola retribuirá 
comparecendo ao da capital 
paulista. 

B a i x a d a — Para Brizo
la, a maratona de rua começará 
um pouco antes: no próximo 
dia 27, em Duque de Caxias, 

Jquando o prefeito Juberlan de 
Oliveira e seu irmão, deputado 
Jardanes de Oliveira, prome-

~tem colocar em um comício 
pelo presidencialismo, na praça 
do Pacificador, cerca de 30 mil 
militantes do partido nas qua
tro cidades da Baixada Flumi
nense. Jardanes, encarregado 
dos convites às lideranças na
cionais pedetistas, decidiu en-

• tregar ao senador Maurício 
Corrêa (DF) a missão de lançar 

, o ex-governador à sucessão de 
Sarney. 

' ' Jardanes esteve com Brizola 
no início da noite de ontem e 
fòi autorizado a transformar o 
comício de Caxias em festa de 
lançamento de sua candidatu
ra, mesmo com a recente deci
são da Comissão de Sistemati-
zaçáo da Constituinte de ado
tar, a partir de 15 de março do 
ano que vem, o sistema parla
mentarista. Brizola disse ao 
deputado que vê na sua candi
datura "uma forma de protesto 
contra o casuísmo da Consti
tuinte ". Usou, inclusive, se
gundo Jardanes, uma imagem 
forte: "Os constituintes da Sis-

'tematizáção baixaram uma es-
'pécie de Ato Institucional ao 
; decidirem que o sistema parla
mentarista que querem adotar 
não poderá ser revogado antes 

;de 1993". 

• í Em uma entrevista gravada 
' para a Rádio Gaúcha , de Por-
' to Alegre, Brizola disse que vai 
1 buscar as alianças possíveis nas 
', eleições presidenciais do próxi-
lrrío'ano; argumentando que o 
velho PTB nunca desprezou as 
coligações — se aliava sempre 

'.âo-antígo PSD — para chegar 
aovpbder. 


