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i a vice-presidente na chapa de Tancre-
'-> do Neves, acusou o ministro da Justi-
\ ça, Ibrahim Abi-Ackel, de desencadear 

ações repressivas cujo objetivo é de-
sestabilizar o processo polític6C$ar-
ney referia-se aos episódios ocorridos 
no Maranhão, durante a escolhaTdOs 

[ delegados que irão ao Colégio Beito-
I ral e às prisões de dirigentescomvp'** 
) tas, ocorridas na semana passadjL 
| Segundo Sarney, a prisão dds*cb-
| munistas não pode ser considerada 

como um ato em defesa das le i s * da 
constituição. E os acontecimentos no 
Maranhão, de acordo com Sarney, 
caracterizaram-se como uma interven
ção violenta contra a autonomiflf;d/p 
Estado em favor de uma facçãò.*"En-
tretanto essas ações não têm matofés 
repercussões porque o povo brasileiro 
sabe hoje que se tratam de providên
cias menores." „«, í 

O senador, que esteve ontÜr$èm 
! São Paulo, disse que o Nordeste"está 

respondendo a essas provoc|j^es. 
Como exemplo citou o caso de Ala
goas, onde ontem o governadorfJOival-

! do Suruagy conseguiu eleger òs seis 
Í delegados que irão ao Colégio {fl|ito-
l ral e depois enviou uma carta-"ao 
i presidente Figueiredo inforff@j^do 

que apoia a Aliança Democrática.; 
José Sarney afirmou que^akfàl-

j mente, Tancredo Neves tem umaJÕHfe-
rença de 150 votos sobre o seu adver-

] sário. Mas que essa diferença aumen-
I tara para 200 votos em favor de<Tâí)-
\ credo nos próximos dias. 
\ O candidato à vice da Aliança 
T Democrática não acredita numa-pqsSÍ-
| vel desestabilização do process*ò elei-
1 toral, apesar de "alguns estarem trà-
í balhando para isso". Para Sarney,- a 
• essa altura "há uma consciência,e 
\ uma vontade nacionais de que^eve-
| mos todos procurar pacificar o "País e 
í nos unirmos para que a transiçâ^èeja 
j feita e a Nação possa reencontrarão 
t povo". O senador disse ainda qtíe o 

povo brasileiro está hoje bem amadti-
i recido para repelir as ações da direita 

e da extrema direita. "Estamos caj7lji-
I nhando para a consolidação derjfqcrá-
i Itica." U^.'-' 


