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CONSTITUINTE 

As orientações do presidente a 
líderes da Aliança Democrática 

por Helena Daltro 
de Brasília 

A diretriz do presidente 
José Sarney, que será cum
prida pelo Conselho Políti
co do governo em negocia
ções políticas dentro e fora 
do Congresso , é de 
posicionar-se contra a pro
posta de candidatos avul
sos na Constituinte de 1987. 
Outra determinação do 
presidente, acatada ontem 
pelos parlamentares e pe
los ministros da Justiça, 
Fernando Lyra, e da Casa 
Civil, José Hugo Castelo 
Branco, durante reunião do 
Conselho Político, é de 
manter a data de instala
ção da Constituinte a 31 de 
janeiro de 1987. 

Alguns parlamentares de 
d i ferentes bancadas , 
destacando-se o deputado 
João Gilberto (PMDB-RS), 
especialista em matérias 
constitucionais, defendiam 
a instalação da Constituin
te em outra data, levando 

em conta que no dia 31 de 
janeiro ainda estão em vi
gor os atuais mandatos dos 
políticos eleitos em 1982. 
Nos primeiros dias de feve
reiro, segundo Gilberto e 
demais parlamentares de
fensores da mudança da 
data, também seria incon
veniente instalar a Consti
tuinte, pois nesse período 
são eleitas as mesas direto-
ras da Câmara e do Sena
do. 

A proposta de Sarney, 
contra os candidatos avul
sos e a favor da manuten
ção do texto original da 
mensagem que convoca a 
Constituinte, redigido pelo 
assessor especial, Célio 
Borjá, foi aceita por unani
midade pelo Conselho 
Político. 

A opinião dos líderes par
lamentares e do presidente 
José Sarney é de que os 
candidatos avulsos pode
riam sobrepor-se aos parti
dos políticos, pois não.te
riam vínculos com nenhu

ma agremiação. Isso pode
ria instaurar na Assem
bleia uma espécie de indi
vidualismo e corporativis
mo, com reflexos prejudi
ciais ao quadro partidário, 
conforme o líder do PFL no 
Senado, Carlos Chiarelli. 

MILITARES 
O episódio sobre denún

cias de torturadores em 
cargos importantes do go
verno, expressas pela de
putada Bete Mendes (SP) 
em carta a Sarney sobre o 
coronel Carlos Alberto Bri
lhante Ustra, exercendo o 
cargo de adido militar no 
Uruguai, culminou com 
uma nota do Ministério do 
Exército, condenando o re-
vanchismo e defendendo os 
militares envolvidos nas 
denúncias. "Esse fato está 
encerrado", foi a avaliação 
feita ontem por Sarney -e 
pelo Conselho Político do 
governo, segundo o líder do 
PMDB na Câmara, Pimen
ta da Veiga. 

"O fato está superado. O 

Conselho entende que fo
ram episódios graves, mas 
não deixaram qualquer se
quela", disse o deputado. O 
pronunciamento feito na 
segunda-feira pelo deputa
do Sebastião Curió (PFL-
PA), denunciando da tribu
na da Câmara a presença 
de "comunistas no gover
no", foi repreendido pela 
direção do partido e qualifi
cado por Pimenta da Veiga 
de "ato destemperado e in
feliz, que nada constrói, só 
desagrega". 

O secretário de imprensa 
do Planalto, Fernando Cé
sar Mesquita, atribuiu a 
grupos de extrema direita 
a insistência na repercus
são desses fatos. Esses gru
pos estariam interessados 
em "incompatibilizar o 
presidente José Sarney 
com as Forças Armadas". 
Mas essa tarefa, acrescen
tou, "é inglória e improdu- , 
tiva, porque o presidente I 
tem bom relacionamento! 
com os militares". J 
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