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. SÃO PAULO (O GLOBO) 
—i" Começa amanhã, oficial
mente, cm- todas as Assem-
bléias..Legislativas c Câma
ras Municipais <io Pais, a 
campanha do MDB em fa
vor dd convocação de uma 
Assembléia Nacional Cons
tituinte. No Senado c na 
Câmara'Federal, os lideres 
da Oposição, Franco Mon-
toro e Freitas Nobre, usa
rão • da* tribuna, durante 
tuna hora,- para abrirem a 
campanha, de acordo com o 
documento a p r o v a d o na 
Convenção Nacional cio Par
tido, realizada na'quarta-fei
ra passada.'cm Brasília. 

Ontem,.em São Paulo, O 
líder "Freitas Nobre adian
tou que uma das propostas 
para a consecução deste ob
jetivo "c o Governo dissol
ver o Congresso (Câmara 
dos Deputados e Senado), c. 
110 mesmo ato. marcar a da
ta para as novas eleições, 
para que o povo possa, en
tão, eleger uma Assembléia 
Constituinte, votando em 
novos deputados federais e 
senadores". 

— Esta Assembléia Cons
tituinte fará a nova Carta 
Magna tio Brasil —>• disse. 

Sobre a possibilidade de 
o' Governo transformar o 
aluei Congresso em Consti
tuinte,- Freitas Nobre afir
mou que não aceita esta 
jiroposta. enumerando dois 

; argumentos: 
— Primeiro, porque o po-

- \ o não' elegeu o atual Con
gresso paia fazer uma Cons
tituição; segundo, porque/-
quando o povo o elegeu, 
exigiam-se. ' os dois terços 
para qualquer reforma cons
titucional, quorum., que o 
pacote de. abril reduziu pa
ra a metade mais.um. -

Cassa ndras 
y,* 

Ao comentar o discurso 
que o Presidente Geisel fez 
anteontem, cm Lorena, São 
Paulo, afirmando . que "as 
cassandras que vaticinam 
fins trágicos para o nosso 
país" estão erradas, o Depu
tado Freitas Nobre declarou: 

— Segundo a Mitologia 
grega, as profecias de Cas-
sandra se realizavam. Ela 
era sacerdotiza de Apoio e 
este lhe concedeu o dom da 
profecia. Apoio era uma es
pécie de todo-poderoso nos 
Olimpos daquela época. Acon
tece que Cassandra, por ra
zões que a História' não con
ta, recusou-se a satisfazer-
Jhe todos os seus desejos e, 

por isso, Apoio determinou 
aos seus súditos, que . 'íão 
mais acreditassem nas suas 
profecias. '" ] / 

— Na ocasião do serão de 
• Tróia — prosseguiu o líder 
do MDB — Agamenom, levou 
Cassandra como prisioneira. 
Ela lhe predisse a morte e 
ele não acreditou, mas aca
bou morrendo. Apoio cassou 
os dons da profecia de Cas
sandra, mas esses dons fo
ram mais fortes que á cas
sação imposta por Apoio. Sa 
o Presidente adverte as cas
sandras do mau agouro, evi
dentemente que estas se en
contram cm outros setor»* 
que não o MDB. A nossa con
fiança no futuro do-Brasil é 
muilo grande e ninguém 
mais cassará o direito de 
profetizá-la porque, se so
mos cassandras, somos cas
sandras de bom jígouro. 
Mesmo porque profetizamos 
esse futuro sem os estímu
los das autoridades e sem as 
benesses do Poder. 

Em Minas 

BELO HORIZONTE — (O 
GLOBO) — O líder do MDB 
na Assembléia Legislativa, 
Deputado Genésiò"Bérnardl-
no. deve reunir hoje sua ban
cada para traçar esquemas e 
distribuir tarefas visando à 
campanha próconstituinte, 
cuja abertura em todo o ter
ritório nacional está pre
vista para amanhã., 

Ele acha que o MDB não 
está sozinho na luta pela 
convocação da Assembléia 
Constituinte, ."porque'os se
tores mais expressivos e cons
cientes da Nação já percebe
ram que esse i o processo 
mais. legítimo para dotar o 
Pais de urna Constituição li
beral, moderna c duradoura". 

*A seu ver, o governo *não 
tem argumentos para consi
derar ilegal a campanha pró-
Constituinte. "que represen
ta a aspiração de toda a Na
ção". . 

— O fim que se busca, qu6 
<j a normalização da vida de- . 
mocrática e a eliminação do 
arbítrio, o a maior evidên
cia de que a campanha n i o 
tem caráter contestatório. 

O diretório regional do 
MDB está aguardando .1 vol
ta do seu presidente. Depu
tado Jorge Ferraz, que pas
sou o fim de semana em 
Brasília, para definir os tra-
baihos que serão desenvolvi
dos no interior cm apoio a 
lese da convocação da Assem
bléia Constituinte. 


