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Faoro quer mobilização 
1 s MAR 1985 ** 

igual à campanha das diretas 
Da Sucursal de Brasília 

"Sem uma ampla 
mobilização popu
lar, igual ou maior 
do que foi a cam
panha pelas dire
tas, a Nação não 
terá uma Assem-

y ^ t - b l é i a Nac iona l 
Constituinte Sobe
rana, ", afirmou 
ontem o jurista 
Raimundo Faoro ao 
declarar-se contrá

rio à transformação deste ou do 
futuro Congresso em Constituinte. Na 
sua opinião, a Assembléia deverá ser 
convocada através de uma emenda 

k constitucional já no final deste ano ou 
* inicio de 1986, e elaborada após 
| consulta a todos os segmentos soci

ais. 
Segundo Raimundo Faoro, o presi

dente eleito, Tancredo Neves está 
sendo sincero quando fala em Con
gresso com poderes constituintes. Ele 
tem consciência das pressões que a 
classe dominante exercerá contra 
uma Assembléia Nacional soberana e 
legitima. Suas palavras, segundo o 
jurista, é que estão sendo mal 
interpretadas. A vitória do povo, que 
é a escolha daqueles que vão elabo
rar a Constituinte — e que só para 
esse fim serão eleitos — terá que ser 
conquistada através de uma intensa 
mobilização popular "sem a qual 
teremos uma nova máscara no lugar 
de uma verdadeira Constituição", 
disse Raimundo Faoro. 

A afirmação do jurista foi feita 
durante a inauguração do Io Ciclo de 
Debates sobre a Assembléia Nacional 
Constituinte que está sendo promovi
da pela Ordem dos Advogados do 
Brasil/DF. A sessão inaugural foi 
presidida pelo presidente da Câmara 
dos Deputados, Ulysses Guimarães, 
que acendeu a Pira da Constituinte 
em frente ao prédio da OAB, que 
permanecerá queimando até o mo
mento da convocação. Participaram 
da cerimônia parlamentares e repre-

Tadashi Nakagomi 

Faoro: Tancredo* tincero 

sentantes de entidades de classe do 
Distrito Federal. 

O jurista Raimundo Faoro foi o 
primeiro conferencista deste ciclo 
que prosseguirá até sexta-feira com a 
participação do ex-senador Paulo 
Brossard, do senador Marco Maciel, 
do jurista Miguel Seabra Fagundes e 
do governador do Rio de Janeiro, 
Leonel Brizola. Todos farão palestras 
sobre temas ligados à convocação e 
oportunidade de uma Assembléia 
Nacional Constituinte. 

Em sua conferência, Faoro defen
deu a convocação de uma Constituin
te desvinculada de mandatos eleito
rais, única forma, na sua opinião, de 
remover o lixo autoritário depositado 
na Nação nos 20 anos de regime 
militar. E alertou para o risco da 
falsa vitória implícita na transfor
mação do Congresso em Constituinte. 
"Não nos enganemos", disse Faoro, 
"o erro poderia ser fatal ao empre
endimento. A participação eleitoral, 
que alcança cerca de 70 por cento da 
população adulta, não admite mais 
nenhum álibi". 


