
As manifestações: mensagens e até greve de fome. 
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Diferentes grupos de pressão, 
políticos e religiosos dirigiam-se 
ontem ao Congresso na esperança 
de influenciar os parlamentares 
para a aprovação de substitutivos à 
emenda do governo de convocação 
da Assembleia Constituinte. Os 122 
praças não anistiados em 1979 e as 
22 mulheres de punidos pelo movi
mento de 64 que se encontram em 
greve de fome permaneceram no 
Salão Verde da Câmara até os 30 
minutos de ontem, quando a depu
tada Bete Mendes (PMDB) telefo
nou a Ulysses Guimarães solicitan
do autorização para que o grupo 
passasse a noite no recinto. O de
putado alegou impedimento regi
mental e não concedeu autoriza
ção, embora concordasse que os 
militares dormissem nos dois ôni-
bus estacionados no pátio da Câ
mara. As mulheres passaram a noi
te na casa de amigos e familiares. 

Até as 17 horas, quando a vota
ção da matéria começou a ser enca-

Mulheres em greve de fome 

minhada, um dos coordenadores 
da União dos Militares Não Anis
tiados, Joélson Rocha, demonstra
va descrença em relação ao atendi
mento de suas reivindicações, es
pecialmente a de reintegração nas 
Forças Armadas. De São Paulo, o 
Instituto de Engenharia enviou aos 
presidentes do Senado, José Fra-
gelli, e da Câmara, Ulysses Guima
rães, mensagem pela convocação 
autónoma da Constituinte, conde-
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nando a sua transformação numa 
simples extensão do Congresso. 
Em um de seus trechos, a mensa
gem diz "confiar que os membros 
do Congresso votem com espírito 
público". 

Uma postura semelhante foi 
também adotada pelo bispo-auxi-
liar de Porto Alegre, representan
te regional da CNBB, Dom José Má
rio Stroeher, salientando o "des
compasso verificado entre os polí

ticos e o governo e as aspirações 
populares": v,~ WÍ»S D Mstat 

O religioso lamentou que 
os políticos não tenham optado 
pela Constituinte exclusiva, "aten
dendo assim à grande reivindica
ção do povo brasileiro". O governa
dor gaúcho, Jair Soares, também se 
posicionou favorável à Constituin
te, exclusive que, na sua opinião, 
"precisa estar comprometida com 
a Nação e não com os partidos polí
ticos e interesses pessoais". 

Em Belo Horizonte, o governa
dor Hélio Garcia repudiou a pro
posta de ampliação dos prazos de 
des incompat ib i l i zação , classifi-
cando-o como "um grande casuís
mo", apesar de ter sido apresenta
da por um deputado de seu parti
do, o mineiro Manoel Costa. Segun
do Hélio Garcia, a proposta visa 
"banir políticos da vida pública e 
interromper carreiras", e, sé apro
vada, vai promover a "volta dos tec
nocratas ao governo". 


