
Cartilha explica o 
que é Constituinte 

Da sucursal de 
CURITIBA 

A elaboração de uma cartilha 
explicando em linguagem sim
ples o que é Constituinte reúne 
hoje, em Curitiba, os presiden
tes dos diretórios do MDB no 
Rio Grande do Sul, Santa Cata
rina, Paraná, São Paulo e Per
nambuco, que deverão traçar 
ainda uma estratégia de ação 
comum, visando à melhor forma 
de iniciar a campanha. Os resul
tados do encontro serão envia
dos à Executiva Nacional. 

Domingo, em Maringá, o de
putado Maurício Fruet distri
buiu propaganda, ern forma de 
história em quadrinhos, intitu
lada "Constituinte Futebol 
Clube", durante o jogo Coritiba 
e Grêmio, para 15 mil pessoas. 

Este será o terceiro encontro 
dos diretórios do Sul do Paig.pa-
ra discussão do tema Consti-
tuinte. O primeiro foi realizado 

em maio, logo após a "edição do 
- "pacote de abril;'envFlòriànôpo-
lis, quando.ficou decidida a par> 
ticipação na luta pela convoca
ção da Assembléia Constituinte. 
O segundo, de acordo com Eucli-
des Scalco, presidente do diretó
rio paranaense, foi realizaâo em 

Junho, em Portp Alegre,'\*em 
cima das propostas criadas pelo 
primeiro, cujos resultados fo
ram levados a Ulysses Guima
rães e provocaram a convocação; 
da reunião nacional realizada há v 
dias em Brasília'.' 

A presença de Pernambuco 
no encontro de hoje é explicada 
por Euclides Scalco como decor
rência do fato de que "foi na ca
pital política do Nordeste que, 
em 1970, Jarbas Vasconcelos e 
Marcos Freire primeiro se pro
nunciaram em favor da convo
cação de uma Assembléia Cons
tituinte". Na verdade, o diretó
rio do MDB no Maranhão tam
bém foi convidado a participar 
do encontro "por ser um repre
sentante do Norte do País, mas 
infelizmente não pôde compa
recer". 

Pedro Simon, presidente do 
diretório do MDB no Rio 
Grande do Sul, está acompa
nhado do deputado Carlos Au
gusto de Souza. Santa Catarina 
será representada pelo presi
dente emedebista Dejandir Dal-
pasquale e pelo 11 der da bancada 
Miraci Deretti. Natal Gale e 
Robson Marinho são os repre
sentantes paulistas no en
contro. 

Os trabalhos serão realizados , 
a portas fechadas e na elabo
ração da cartilha e do programa 
de ação serão analisados o papel 
do Legislativo, do Executivo e -
do Judiciário, assim como 0 rela

cionamento entre os três pode-
res. A idéia central da cartilha 
será ditada pelo artigo Io da 
Constituição, segundo(o qual 
"todo poder emana do povo e em 
seu nome será exercido". 

O resultado desse trabalho sV 
rá levado à comissão consti
tuída pelo diretório nacional 
que, segundo Euclides Scalco, 
"encampou a idéia de se distri
buir uma cartilha que eu prefiro 
chamar de manual". 
"CONSTITUINTE FUTEBOL 

CLUBE" 
A propaganda da Consti

tuinte distribuída domingo em. 
Maringá pelo deputado Maurí
cio Fruet (MDB-PR), no campo 
de futebol, tem forma de histó
ria em quadrinhos, desenhada 
pelo cartunista Dante 
donça. Utilizando como tema, 
problemas enfrentados 
time da várzea pela falta) 

• ganização, os personá*( 
gam à conclusão de-qíie, "tendo 
um regulamento, manda o fraco 
e mãndá o forte..É tudo igual. E 

, quando tenxbrbnca, é só cônsul*, 
tar/iflípapelzinho". Segundei 
"Constituinte Futebol Clube, "a"* 
Constituição do País é como es
tatuto de futebol, em que as re
gras do jogo devem sèr respei
tadas". 

Mostrando-se satisfeito çomai 
receptividade obtida pélff^ctB^ 
tilha", Maurício Fruet prometeu1' 
voltar a distribuí-la no próximo 
domingo, em Curitiba, na deci-; 
são do campeonato paranaense, 

S entre Coritiba e Grêmio. 


