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Sarney fala ao 
l povo pela TV 
í ! JORNAL ÇE BRASÍLIA 

f hoje a noite 
O presidente José Sarney 1 1 NOV 1 9 » 
falará, hoje, à partir das 

: 19h45, em cadeia de rádio 
e televisão para "convocar 
o povo brasileiro às ur
nas". Depois de alguma 

; resistência, o presidente 
resolveu acatar a sugestão 

ífs de seus assessores e 
Inutilizará dez minutos no 
;v horário nobre para falar 
: da importância da 
s. Constituinte e do voto 
"consciente. 

Segundo o porta-voz 
Fernando César Mes
quita, o presidente 
Sarney temia que 
o seu pronunciamento, às vésperas da eleição, pudesse 
parecer uma "ingerência" no processo eleitoral. Mas, 
decidiu utilizar a cadeia de rádio e televisão em função 
da "importância desta eleição, especialmente por ela 

"decidir quem vai redigir a nova Constituição". Esta 
seria uma forma, ainda segundo os assessores do 

™ Palácio do Planalto, de chamar atenção para os votos à 
0 Câmara e ao Senado, que durante toda a campanha 
'- foram ofuscados pela disputa aos governos estaduais. 

O presidente não vai falar — como fez na última 
' sexta-Teira, na "Conversa ao Pé do Rádio" — da sua 
' '"torcida" pelos candidatos da Aliança Democrática, 
' garantiu Fernando César. Nem mesmo este termo será 

' mencionado durante os 10 minutos de pronunciamento. 
• Além da "consciência" do voto que será dado aos novos 
Jl constituintes, Sarney vai apelar para que as eleições 
''transcorram em "clima de ordem e tranquilidade", 
•como condiz a um país democrático e que mantém o 

- estatua de ser o segundo maior colégio eleitoral do mun-
• do, com 70 milhões de eleitores. 

Mesmo sem falar em torcidas ou citar qualquer 
"- preferência, o pronunciamento oficial do presidente da 
" República não deixará de ser a última "peça de cam-
; panha" dos candidatos que já associaram seus nomes 
' aos sucessos do governo. A convocação da Assembleia 

Nacional Constituinte será tratada com a "grande 
" vitória politica institucional da Nova República", o que 

pode ser capitalizado pelos "governistas" prin
cipalmente contra os candidatos situados em áreas 

•''• "mais à esquerda", como, e principalmente, o candidato 
• do PDT ao governo do Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro. 
•Por isso o pronunciamento presidencial será feito hoje, 
a quatro dias das eleições, e não no próximo dia 14, 

• como foi planejado inicialmente. 
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