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CONSTITUINTE 

PMDB e Planalto apoiam emenda 
que leva à reforma ministerial 

por Helena Daltro 
de Brasília 

A proposta de estender o 
prazo de desincompatibili-
zação de ministros que de
sejam candidatar-se à 
Constituinte.de cinco para 
doze meses começa a ga
nhar adesão gradativa do 
Congresso, dos ministros 
que não são candidatos e de 
empresários. O alarga
mento do prazo, que obri
garia os ministros a deixar 
os cargos em novembro 
próximo — e não em maio 
do próximo ano —, provo
cará, se aprovado pelo Con
gresso, uma reforma mi
nisterial e evitará, com is
so, a utilização da máquina 
do Estado na Constituinte a 
ser eleita em 1986. 

Essa opinião é comparti
lhada, por exemplo, pelo 
e m p r e s á r i o António 
Ermírio de Moraes, do gru
po Votorantim, pelo autor 
da emenda constitucional 
que altera o prazo de desin-
compatibilização, deputa
do Manoel Costa Júnior, e 
pela maioria dos parla
mentares do PMDB, con
forme o líder desse partido 
na Câmara, Pimenta da 
Veiga. 

O Planalto vê com bons 
olhos a emenda, pois esta 
assegura ao presidente Jo
sé Sarney formar, o mais 
breve possível, seu próprio 
Ministério. A manifestação 
oficial do Planalto sobre o 
assunto é de que caberá ao 
Congresso a decisão final, 
conforme disseram ontem 
o ministro da Casa Civil, 
José Hugo Castelo Branco, 
e o secretário de Imprensa, 
Fernando César Mesquita. 

As objeções à emenda 
constitucional partem dos 
ministros que pretendem 
disputar cargos eletivos, 

Prováveis candidatos 
por Helena Daltro 

de Brasília 

Gira em torno de oito o nú
mero de ministros que se po
dem candidatar a cargos eleti
vos em 1986. São eles: Affon-
so Camargo (PMDB), dos 
Transportes, candidato ao go
verno do Paraná; Aureliano 
Chaves (PFL), das Minas e 
Energia, ao Senado Federal; 
Pedro Simon (PMDB), da Agri
cultura, ao governo do Rio 
Grande do Sul; Fernando Lyra 
(PDMB), da Justiça, a uma va
ga na Constituinte, provavel
mente de deputado. Esse é 
também o objetivo dos minis
tros Carlos Sant'Anna (PMDB), 
da Saúde, Waldir Pires 

(PMDB), da Previdência e As
sistência Social, e Almir Paz-
zianotto (PMDB), do Trabalho. 
Os ministros da Administra
ção, Alulzio Alves (PMBD), e 
da Educação, Marco Maciel 
(PFL), não pretendem deixar 
suas Pastas para concorrer a 
cargos eletivos. O ministro da 
Casa Civil, José Hugo Castelo 
Branco, pode candidatar-se a 
uma vaga na Constituinte, e o 
ministro das Relações Exterio
res, Olavo Setúbal, descarta a 
possibilidade cie ser candida
to, embora seu nome venha 
sendo lembrado para concor
rer às eleições do governo de 
São Paulo, caso o candidato 
do PTB, Jânio Quadros, vença 
o pleito de novembro. 

como o da Justiça, Fernan
do Lyra, e o da Previdência 
e Assistência Social, Wal
dir Pires. Sobre essa oposi
ção dos ministros, José Hu
go Castelo Branco disse: 
"Os ministros têm de cum
prir a lei. O que o Congres
so decidir deve ser acatado 
por todos". Os ministros da 
Indústria e do Comércio, 
Roberto Gusmão, e das Re
lações Exteriores, Olavo 
Setúbal, são simpáticos a 
ideia. 

"Eu não tenho nada con
tra, não sou mesmo candi
dato", disse ontem Roberto 
Gusmão. Olavo Setúbal dis
se que acha a proposta "6-
tima", descartando igual
mente a hipótese de dispu
tar cargos eletivos, embora 
seu nome seja lembrado 
para concorrer às eleições 
do governo de São Paulo 
pelo PFL, no caso de o can
didato do PTB à prefeitura 
da capital, Jânio Quadros, 

vencer o pleito de novem
bro próximo. 

Para o empresário Antó
nio Ermírio de Moraes, 
eleito empresário do ano 
pelo Fórum Gazeta Mer
cantil, o presidente José 
Sarney "precisa e vai ter 
seu próprio Ministério". 
Além disso, o empresário 
acha mais conveniente os 
ministros aterem-se às ati-
vidades específicas da Pas
ta: "Aqueles que são esco
lhidos para ocupar postos 
nos ministérios precisam 
dedicar-se com afinco às 
suas atividades executivas. 
A função de ministro não 
pode ser uma coisa passa
geira, tampouco o ministro 
deve trabalhar com o pen
samento em suas bases 
eleitorais. A proposta de 
uma reforma ministerial, 
portanto, é muito pertinen
te". 

No Congresso, a tendên
cia é votar a proposta em 

destaque, pois a subemen
da de Manoel Costa Júnior 
foi apresentada à comissão 
que examina a mensagem 
presidencial convocando a 
Assembleia Nacional Cons
tituinte. Há ainda receio so
bre o risco que a proposta 
traria à votação da emenda 
da Constituinte, pelo fato 
de ser polémica. Por esse 
motivo, o líder Pimenta da 
Veiga defende a votação 
em separado, fato que não 
preocupa o autor da maté
ria. 

"E apenas uma ques
tão de forma, mas a ideia 
tem crescente apoio dos 
parlamentares, e hoje (on
tem) recebi diversas mani
festações favoráveis", dis
se Manoel Costa Júnior. 

Há, no entanto, posições 
contrárias dentro do pró
prio governo quanto à exi
gência da desincompatibi-
lização de ministros. O as
sessor especial do presi
dente José Sarney, Célio 
Borja, é um dos defensores 
do modelo europeu, que 
exige apenas um afasta
mento das funções. 

Essa ideia é também 
compartilhada pelos minis
tros Fernando Lyra e Wal
dir Pires. O deputado Ma
noel Costa Júnior, no en
tanto, afirma que o sistema 
europeu pode funcionar 
muito bem em países onde 
a legislação é rígida quanto 
à proibição do uso da má
quina administrativa em 
eleições. No Brasil, segun
do ele, o uso das verbas pú
blicas em atividades políti
cas "é uma tradição". O 
deputado acha que somen
te o pleno funcionamento 
da democracia poderá ga
rantir, no futuro, a isenção 
dos candidatos na utiliza
ção dos recursos da União. 

Empresários devem apoiar 
candidatos comprometidos 
com a livre iniciativa 

por Valério Fabris 
de Curitiba 

O agravamento das fi
nanças federais, aliado a 
um novo surto inflacionário 
já em curso, conduzirá o 
País a uma delicada situa
ção política no próximo 
ano, quando os brasileiros 
elegem os delegados da As
sembleia Nacional Consti
tuinte. Trata-se de um am
biente propício ao fermento 
das pressões sociais e aos 
apelos populistas de uma 
expressiva parcela dos 
políticos. 

Com esta preocupação, o 
presidente da Federação 
das Associações Comer
ciais do Rio Grande do Sul, 
César Rogério Valente, vol
tou, ontem, a reiterar sua 
pregação para que os em
presários adotem uma fir
me posição de apoio aos 
candidatos à Constituinte 
que sejam, de fato, com
prometidos com os ideais 
da livre iniciativa. Ele fez a 
exortação num encontro 
promovido pela seção pa
ranaense da Associação 
dos Dirigentes de Vendas 
do Brasil (ADVB). 

César Valente identifica, 
no atual Parlamento, uma 
predominância de políticos 
adeptos, até mesmo por 
circunstâncias eleitorais, 
do avanço estatizante e de 
concessões aparentemente 
vantajosas para os traba
lhadores, mas que, no seu 
entender, são demagógi
cas. Disse que, se coubesse 
ao Congresso, hoje, a com
petência de decidir sobre 
questões como a redução 
da jornada de trabalho, 
certamente as aprovaria, 
ainda que isso implique, na 
sua opinião, um aprofunda
mento da crise económica 
por que passa o País, com 
prejuízos dos supostos be
neficiários da medida. 

O líder empresarial gaú

cho entende que é chegado 
o momento de os seus pares 
unirem-se, em todo o País, 
para que se assegure uma 
adequada representativi
dade dos defensores da li
vre iniciativa na Assem
bleia Constituinte. Sugere 
que a estratégia deve com
portar, necessariamente, o 
financiamento de candida
tos afinados com os 
princípios da economia de 
mercado, em doações aber
tas e transparentes, a 
exemplo da conta bancária 
que o PT do Rio Grande do 
Sul estabeleceu, no Banco 
Meridional, para as contri
buições de seus simpati
zantes. 

Carlos Alberto Pereira 
de Oliveira, presidente da 
Federação das Associações 
Comerciais do Paraná, en
dossou as palavras de Cé
sar Valente; durante a 
reunião-almoço da ADVB, 
e condenou os empresários 
que financiam vários can
didatos e partidos. Ele con
clamou os empresários a fi
nanciar os candidatos de 
forma rigorosamente sele-
tiva. 

O secretário da Indústria 
e do Comércio do Paraná, 
Francisco Simeão, igual
mente concordou com as 
colocações de César Valen
te e, a seu modo, repisou o 
ponto de vista de Pereira 
de Oliveira de que "os em
presários acabam pagando 
a campanha de todos os 
partidos". Mas, com sutile-
za, o secretário paranaense 
indicou que a estabilidade 
social e política depende, 
sobretudo, da melhora das 
condições de vida dos tra
balhadores. Tal progresso, 
conforme assinalou ele, é 
resultante do lucro, visto 
como um instrumento de 
propagação do bem-estar, 
fonte de mais empregos e 
melhores salários. 
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