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Sarney: 
a resposta 

pronta. 

Mas S a r n e y já 
avisou: não admi
te conversar so
bre a legitimida
d e do Co lég io 
E l e i t o r a l com 
Ulysses, durante 
o e n c o n t r o ide 
amanhã: "Até so
bre as diretas eu 
a d m i t o conver
sar", disse o se
nador, acrescen
t a n d o q u e " o 
PMDB não pode 
questionar a vitó- , 
ria do PDS nas urnas, o que lhe 
proporcionou a formação do Colé
gio Eleitoral. O PMDB está queren
do dissolver o Colégio Eleitoral 
pelo povo". Sarney acha que Ulys
ses não é sincero quando afirma 
que o PDS pode "queimar-se" nas 
próximas eleições por defender a 
e le ição ind i re ta à Presidência. 
Ulysses, no entanto, se disse con-

( fiante de que a emenda constitu-
• cional Dante de Oliveira, restabe

lecendo as diretas, será aprovada, 
j em abril, "porque sua rejeição sig-
| nificaria o fechamento branco do 
; Congresso". 
j À parte as discussões sobre a 
j viabilidade ou não das diretas, a 

campanha oposicionista pelo seu 

Í
l restabelecimento continua sendo 

organizada em quase todo o País. E 
o comício na praça da Sé, dia 25, 
está sendo considerado fundamen-

< tal para o êxito da campanha, se
gundo o deputado Ulysses Guima
rães. Ele anunciou que está acer
tando a participação de artistas 
como Chico Buarque de Holanda, 
Gilberto Gil, Fernanda Montene-
gro, Dina Sfat e outros na manifes
tação. E todos os shows e comícios 
serão gravados e exibidos na tele
visão nos horários destinados aos 
partidos, entre 3 e 11 de abril. 
Nesses programas serão também 
divulgados os nomes de parlamen
tares favoráveis às indiretas. 

Enquanto em São Paulo conti-
nuam sendo instaladas urnas para 
prévias de eleições diretas à Presi
dência, em várias cidades do Inte 
rior as Oposições se movimentam, 
como em São José dos Campos, 
onde o prefeito Hélio Augusto dé 
Souza anunciou um decreto fixan
do o dia 20 de janeiro como o "Dia 
municipal de apoio às eleições di
retas" e uma grande marcha a pé, 
num percurso de cem quilômetros,, 
que deixará São José dia 23 rumo à 
praça da Sé, para participar do] 
comício. 

Rio Claro também prepara um 
ato público para amanhã, com a 
presença de dirigentes do PMDB, 
enquanto em Osasco os partidos 
oposicionistas decidiram formar 
uma comissão única para deflagrar 
uma ampla campanha. 

Em Belo Horizonte, anunciou 
se para o dia 2 de fevereiro o I 
Encontro Estadual de Vereadores 
em Favor das Eleições Diretas, en
quanto o governador do Pará, Já 
der Barbalho, convocava a popula 
ção para o comício pró-diretas dia 
16 de fevereiro. Em Cuiabá, no fi
nal de semana, 46 entidades locais, 
inclusive a OAB, debateram a mo
bilização pró-difetas, e o ciclista 
Jaimar Sales Saraiva chegava de 
Rondônia, com destino a Brasília, 
onde promete fazer uma greve de 
fome pelas diretas na praça dos 
Três Poderes. No Rio, entidades 
reunindo diversas categorias pro

fissionais, como médicos; jornalis
tas, engenheiros, advogados, cien
tistas, etc; lançarão manifesto ama 
nhã pelas diretas. 

De Paris, nosso correspònden 
te Reali Jr. informa que a campa
nha está sendo encarada como con
seqüência dos recentes aconteci
mentos políticos na Argentina. Os 
jornais des tacam os "comícios-
-monstros" e as declarações de 
Ulysses Guimarães de que às dire-

• tas e uma reforma constitucional 
são as duas peças principais que 
faltam para completar a democra
tização. Os jornais, informa o cor
respondente, citam a omissão da 
Rede Globo em relação à campa
nha, e a direção do PDS, por igno
rar "o clamor da população pelas 
diretas". 


