
Sarney ressalta 
importância do 
pleito municipal 

— A ODinião pública vai se fixar nos 
problemas • municipais, onde os interes-

^ ? ses políticos se tornam cada vez mais 
í̂ -À nítidos", disse ontem, em Brasília o 
p ^ presidente do PDS, senador J osè Sar-
^ ney, sobre a municipalização da cam-
O panha eleitoral. 

^ O dirigente partidário mostrou 
^ euforia ante a expansão da máquina 
Í | pedessista em todo o país: 
^ 5 "Temos aproximadamente 115.905 
ĵ g» candidatos à vereança para 39.635 
w vagas, 8 J012 candidatos às prefeituras ^ 

municipais". Ele registrou que há 113 
municípios criados e não instalados e 
4 014 municípios criados e já insta
lados \ nos quais haverá eleição .Em 160 
destes não se disputará a prefeitura, 
porque são sede de capitais de Estado, 
áreas de-segurança nacional e estâncias 
hidrominerais. 

MOBILIZAÇÃO 
Sarney reconhece que, "como se 

trata de eleição conjunta, a importância 
do pleito municipal tende a crescer. O 
partido tem engajados nessa luta, 
apenas no plano municipal, mais ou 
menos 123 mil candidatos às prefei
turas e às câmaras de vereadores, o que 
dá ideia da mobilização das bases". 
Lembra o presidente do PDS que "a 
eleição de 15 de novembro se reveste de 
caráter singular, não somente porque 
mais de 50 milhões de brasileiros de
positarão seu voto nas urnas, como 
também porquev estarão sendo deci
didos todos os postos -eletivos, objeto 
de disputa direta, a um sò tempo, A 
opinião pública terá de se fixar, não 
somente na eleição de senadores -e 
deputados federais-, como também nos 
problemas estaduais e municipais onde 
os interesses políticos se torman mais 
nítidos". 

O presidente do PDS, senador José 
Sarney,previu ontem a vitória de seu 
partido na maioria dos Estados da 
Federação; 

"Cristaliza-se a certeza da vitória em 
pelo menos 16 Estados".. 


