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Arena distribui folheto contra a constituinte 

•*7 BRASÍLIA'Sucursal) -'"Por que não à 
Constituinte '', è o título do folheto, que a-Arena co-
>• méça á distribuir esta semana atodos os seus ; 
'.' Diretórios Municipais e cerca dê 20 mil verea-, 
{ dores, dando suas razões políticas e,doutrinárias ' 
f. contra a convocação da,Assembléia Nacional 
: Constituinte."pleiteadapelojvlDB^ A', . •* 
v O folheto e uma nova resposta ao manifesto 
(', pró-Cpristituinte, doMDB , Reproduz a nota 

emitida pelo deputado^Frãncelinoi Pereira logo 
depois de realizada a"Convenção' Nacional da 
Oposição, destacando trechosdos principais dis- '• 
cursos proferidos na; Câmara e no^ Senado, 
procurando pôr,em evidência que as.reformas 

p constitucionais podem fazèr-se da' forma mais j 
ampla, salvo emendas qué extingam.á Repú-

,blica,e a Federação, pelo atual Congresso, no ' 
exercício dás faculdades constituintes que só 
cessarão com o término do maihdato de cada con-

gressita 
Realide nacional 

• Há. no documento, uma resposta a cada critica 
contida no manifesto do MDB a respeito da si
tuação econômica, social e financeira do Pais e 
um relato (breve das realizações do governo 

.-Geisel, em cada um desses setores.. O folheto 
acusa, a Oposição de tér tentado apresentar 
"uma realidade nacional falsa, em que as afir-_v 
màções'e os números sobre a• nossaísiUiaçã^fe 
econômica e social não conferem conTó"quadro 
verdadeiro .em que vivemos". Diz em*'seguiclã 
que é necessário mostrar ao povo " o Brasil ver-, 
dadeiró. para que nãòprevaleça ayelha téc
nica oposicionista de riega^rüpíque é o. país;de 

hoje. preocupada apenas errt?aúfefir rendim 
er 

tos-eleitorais 
'Aborda depois^ questão da inflação para afiVv 

mar que numíquàdró mundial de recessão em 
qiie países desenvolvidos 'cresceram apenas 4 
por cento e tiveram 17 milhões dedesempregados 

, entre 1973 e 1976. "no mesmo periodoíó 
Brasil cresceu 27 por cento e foi capaz de gerar 
mais de 3 milhões de empregos'-. O folheto <já' 
grande espaço à política de distribuição de renda 
dó.governo Geisel é explica amplamente o câ " 
pítulo de endivltiamente externo. 
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