
w ffÀír 

GC 

2 
I 

* 

C?J Receio que a Constituinte — apesar 
«qjtle ser uma idéia extraordinária —, se 
jfctransforme em nova fonte de frus-
nfttração para o povo brasileiro, disse on

tem, o general Antônio Carlos de An-
IjJ drada Serpa, em palestra realizada no 
f~\ I Ciclo sobre Assembléia Nacional 

/ Constituinte, no auditório da Ordem 
dos Advogados do Brasil, S eção DF. 

O ex-comandante do III Exército, 
ora na reserva, para uma platéia de 
mais de 800 pessoas, falou enfatica
mente sobre os principais temas da 
atualidade brasileira, em particular 
sobre a Constituinte e o Projeto 
Nacional, por ele defendido há mais de 
6 anos. 

Ressaltando que apoiou Tancredo 
Neves para o governo de Minas Gerais 
e levou os nacionalistas do Exército a 

_ apoiá-lo para a presidência da Re-
DÚblica. o general Andrada Serpa 
iefendeu a permanente mobilização do 
povo a fim de consolidar o poder cons
tituinte e, encaixar no texto da nova 
Constituição as principais questões 
nacionais, como: a distribuição da 
terra; o problema político da depen
dência tecnológica; o trato com o 
capital estrangeiro e as multinacio
nais, entre outras. 

Segundo ele, a mobilização popular 
passa, obrigatoriamente, pela vul
garização das discussões, a nível de 
povo. Papel, que, em sua opinião, cabe 
a imprensa e aos meios de comunicação 
como um todo. Andrada Serpa des
tacou, ainda, a discussão sobre as 
dívidas interna e externa, a questão 
dos laboratórios multinacionais e a im
portação de medicamentos. 

O ex-membro do Alto Comando do 
Exército alertou para o risco que se 
corre de desvirtuamento da Assem
bléia Nacional Constituinte, por 
manipulação de grupos políticos, em 
defesa de seus interesses, às vezes con
flitantes com os da Nação. 

A entrega de imensas extensões de 
terras nas regiões Amazônica e Cen
tro-Oeste brasileiras às multinacio
nais, enquanto se vive questões de 
terras entre posseiros e grileiros em 
diversos pontos do País, foi outra 
questão sublinhada ppr Andrada Ser
pa. 
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Serpa: «Apoiodos nacionalistas» 
Na entrevista concedida ontem, o 

General S erpa revela seu apoio a Tan
credo e teme a manutenção de vicios na 
Constituição: 

JBr — General, como o senhor vê a 
formação da Assembléia Nacional 
Constituinte? 

Andrada Serpa — Antes, gostaria 
que vocês (se dirigindo aos repórteres 
que o entrevistavam) registrassem que 
apoiei Tancredo Neves para o Governo 
de Minas Gerais e levei os nacionalis
tas do Exército a apoiá-lo para a 
Presidência da República. 

Receio que a Constituinte seja nova 
fonte de frustração para o povo bra
sileiro — apesar de ser uma idéia ex
traordinária. Entre a Constituição es
crita e o direito costumeiro (usual) vai 
uma grande distância. Uma Cons
tituinte por si só não resolve as con
tradições existentes; não resolve os 
problemas econômicos, sociais e 
políticos da Nação. A França já tem a 
sua 15" Constituição, ela que é a mãe 
das Constituições. Nós partimos para 
a 5". Mas, antes é necessário travar um 
grande debate com todos os segmen
tos da nacionalidade. 

JBr — Quais as principais questões 
brasileiras que devem participar da 
Constituinte? 

Andrada Serpa — Em primeiro 
lugar, o problema político da depen
dência tecnológica, fruto de uma cen
tena de distorções no modelo eco
nômico interno; o trato com o capital 
estrangeiro e as multinacionais; o 
problema da terra — que seria resol
vido com um decreto desapropriando 
5% da terras improdutivas das mul
tinacionais na Amazônia e repassados 
aos sem-terra —: a questão do sub
solo, que está sendo discutido desde a 
década de 30 e não se chegou a uma 
solução. Ele está sendo entregue às 
multinacionais. A participação 
acionária da força do trabalho nas es
tatais, que serviria para evitar os es
cândalos e a corrupção: aspectos 
jurídicos da negociação da divida ex
terna. Pois, nenhuma nação deve cum
prir tratado que a leve à ruina. ao 
colapso, como nos acontece: debate 
sobre o controle da natalidade, que é 
feito sem nenhuma máscara. em todo o 
pais. através da Bemfam, financiada 
pelas Fundações Ford e Rockefeller, 
dos Estados Unidos. Não se pode con
ceber um pais rico como o nosso, com o 
povo passando fome. 


