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Eleições em dois turnos para w 

prefeitos, governadores e presiden- ; 
te da República: este será o car- ; 
dápio novo que p presidente José 

;Sarney vai introduzir, hoje, no al-
• moço-trabalho que terá com os : 
? governadores do Nordeste, que l 
! fazem parte do Partido da Frente í 
Liberal. Os governadores do PFL | 

; são contra os dois turnos, alegando ; 
que isso só servirá para encarecer o | 
processo eleitoral é registrar um [ 
grande número de abstenções, nó 
segundo turno. 

E o presidente Sarney, por sua j 
fvez, tentará convencer os gover- t 
çnadores do PFL a pensarem em t 
l contrário, acatando o princípio dos ^ 
ídois turnos para esses cargos. Por \. 
outro lado, o lider do PFL no Se- \ 

l;nado. Carlos Chiarelli (RS), afir-• \ 
moü que a decisão contrária dos \ 
governadores do seu partido, aos { 
dois turnos, não é uma decisão '. 

. irreversível e que pode ser revista. 
E isto que sarney tentará conse- í 
guir, hoje, dos governadores, na ';< 

[ reunião da S udene, em Recife. .. ( 

Mais contras ; 

Enquanto isso, os partidos ; 
menores, como o PDT e o PTB, são . 
radicalmente contrários à idéia dos, • 
dois turnos. O líder do PTB na 
Câmara,,deputado Gastone Righi 
(SP), classificou ontem os dois tur
nos de uma «imoralidade sem j 
precedentes na história republicana j 
do Brasil». E explicou porque: 

— Se entre o primeiro e o segun
do turno, o segundo colocado desis -
tir de sua candidatura, não será 
realizado o segundo turno. Ora, isso 
simplesmente põe a venda a eleição 

ido segundo colocado. As eleições 
iem dois turnos são inconstitu
cionais e, neste sentido, eu acredito 
qae o Congresso Nacional irá re
jeitá-las, em nome da tradição 
;eleitoral republicana, disse o líder 
ido PTB. 

Sudene 
l O presidente José Sarney com
parecerá à reunião da S udene, em 
l Recife, onde anunciará um plano de 
[aplicações do governo federal na 
•região, acompanhado de 11 minis
tros de Estado: Fernando Lyra,da 
Justiça; Francisco Dornelles, da 
Fazenda; Marco Maciel, da 
Educação; Carlos Sant'Ana, da 
Saúde; Ronaldo Costa Couto, do 
Interior; Flávio Peixoto, do Desen
volvimento Urbano; Bayma De^ 
nys, do Gabinete Militar; José 
Hugo Castello Branco, do Gabinete 
Civil; João Sayad, do Planejamen
to; Paulo Lustosa, da Desburo-
cratizacão; e Aluízio Alves, da Ad
ministração. 
í A comitiva presidencial deixará 
:a Base Aérea de Brasilia às 7hl5, 
; devendo desembarcar em Recife às 
9h25, após a cerimônia de recepção 
no aeroporto dos Guararapes, Sar
ney seguirá direto para a sede da 
S udene, onde às 10h05 presidirá a 
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reunião extraordinária dõ~CõhseIhõ •'; 
Deliberativo do órgão. As 12h30, 
em companhia do governador •,; 
Roberto Santos, ele almoçará no 
Palácio das Princesas, devendo em
barcar de volta a Brasilia às 15h35. 
A chegada está prevista para as 
lOhlO. 

j PDS a favor 

; A executiva nacional do PDS 
decidiu, ontem que vai fechar quês- \ 
tão contra a introdução dos dois j 

: turnos na eleição para prefeitos das 
capitais, a se realizar no dia 15 de j 

I;novembro, segundo o líder Murilo > 
IjBadaró. Seu colega Prisco Viana j 
' também rejeitou a inovação. \ 
t «Vamos fechar questão contra { 
[os dois turnos. Ela exigiria des- \ 
[pesas muito elevadas na eleição 
• municipal», disse o ex-ministro da ; 
íTndústriae Comércio. 
'• «O partido vai sustentar que só í 
; se pode adotar os dois turnos, nas ] 
jeleições municipais, através de .'' 
nova emenda constitucional», ar- '\ 

ígumentou Prisco. «Nosso conven^ 
l cimento é de que sem emenda não é '••) 
lpossível estender o princípio, ora 
'limitado ao pleito presidencial. i 
iSenão conseguirmos convencer i 
fseus defensores, vamos destacar a -J 
'matéria para submetê-la à vota- 4 
•ção». Segundo o líder do PDS ha ( 
iCâmara, «a inovação provocaria > 
enorme aumento de despesa: Te-

I ríamos de realizar nova eleição dén- ; 
;tro de trinta dias. No pelito mu
nicipal, com freqüência, o eleitor 
>mora fora da sede, isso implica em 
[gastos com transporte e alimen- -
Ptação. O segundo turno poderia ain-
ida fortalecer o conluio do poder 
político com o poder econômico. Por l 

[isso, ò PDS votará contra ele. \ 
Vamos ainda constituir grupo para < 
examinar a convocação da Cons- * 
tituinte e fixar a posição do par- \ 
tido». ^y/" 
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