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Faoro defende 
a Constituinte 
sem restrições 

Maceió — O advogado Raimundo 
Faoro, ex-presidente da Ordem dos Ad- '. 
.vogados do Brasil, defendeu ontem, em., 
.Maceió, a convocação de uma Assem-_, 
bléia Constituinte, que, segundo ele, ' 
••••para que seja livre é̂  soberana seria' 
'necessário expurgar o'voto' de toda a 
manipulação e sobretudo a Manipulação! 
.governamental, por intermédio das res- ! 
'^trições, tais como a Lei de Segurança .i 
Racional,a Lei de Imprensa, a.limitação. 
dos meios de comunicação (rádio e te-* 
.lèvisáo) , prá que haja o pressuposto'". 
debate público, já que o debate público é : 
•incompatível com a vigência desses J 
.mecanismos". Faoro esteve em Maceió; 
para participar da posse do novo pre-J 
sidente da OAB — Alagoas, advogado" 
Marcelo Laveneri. ' 
' . 'O jurista também defendeu a in-' 

"clusão, dentro desses presupostos, da > 
'legalização do Partido Comunista. "Seria ' 
,uma maneira — acrescentou — de levan- s 
tar a restrição maior, nem essa restrição \ 

^deve subsistir, porque se há uma corren-, 
te comunista no Brasil, se hâ comunis-

>tas como todos nós conhecemos, se éxis-/ 
'te um comitê central que funciona, se* 
"existe uma imprensa que está na rua,̂ , 
•/porque essa hipocrisia, manter o Partido \ 
Comunista fora da lei? ". 

• \-, Faoro ainda afirmou que "só enteri-,' 
.deria como um propósito, para que o 
Partido Comunista ficasse fora da lei, se,': 
em última análise, todos os cidadãosi 
• pudessem ser confundidos como co-"' 
; munistas. O que é o argumento mais im-j 
'. pressionante da direita". •* ' 
! LOMANTO 
! Salvador — O senador Lomanto 
;Júnior (PDS-BA) , defendeu ontem a 
• convocação da Assembléia Nacional 
!Constituinte, "como fórmula de solu-
Jcionar os graves problemas econômicos"' 
| do país, sobretudo a distribuição de ren-
;da e os limites de atuação do capital es-. 
«trangeiro no Brasil. A melhor forma de 
'convocação da Constituinte, segundo o 
í senador, é atribuir poderes constituintes 
jaos parlamentares que serão eleitos em 
82. 

1 —• Acredito que o Congresso Nacional 
I pode ser convocado com a finalidade' de» 
| elaborar .uma Constituição — disse o! 
j senador, prosseguindo: "mas ele terá 
j maior legitimidade e será realmente uma 
•. Assembléia Nacional Constituinte, se 
S seus integrantes forem eleitos com o! 
;povo já sabendo que o parlamentar em? 
| que votar, se vitorioso, terá poderes* 
t constituintes. ' ' 
• ' Parao senador Lomanto Júnior, uma! 
' reforma profunda da Carta Magna do' 
[ país deve ser feita com o aval dos elei-" 
; tores, do novo Congresso, desta forma] 
> acentuou o ex-governador 'da" Bahia", 
• poderíamos fixar os limites de atuação] 
1 do capital estrangeiro, seja a nível de. 
\ União, Estado ou Município, e dar ao 
J povo brasileiro uma melhor distribuição/ 
| da riqueza nacional".' l 


