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bem Tancredo, Ulysses e
muitos líderes políticos imporDa Editoria de Política

tantes — representa ,umabõmba
de efeito retardado capaz de inO deputado Ulysses Guima-, terromper mais adiante a nova
rães, presidente da Câmara, experiência democrática que o
anunciou ontem os esforços que Pais espera seja duradoura le esserão empreendidos, no Congres- tável.
•'.••.
«
so, para promover as alterações Políticos que, ao longo dos temmais urgentes no arcabouço,
caracterizaram-sej como
constitucional e das legislações pos,
conservadores — caso do deputa-,
eleitoral e partidária, a fim de do
João Agripino, da. extinta
que a sociedade brasileira venha União
Nacional —
a ser realmente representada na acham Democrática
que é tão grave o,nosso
futura Assembléia Nacional contencioso
social que Tancredo
Constituinte, que será escolhida
aproveitar maior númeem pleito livre, sem casuísmos. deveria
ro de pessoas de esquerda para
Isto importará na eliminação- obrigar o conservadorismo a fado entulho concebido pelo regime zer maiores concessões aos pomilitar ao longo dos últimos vinte bres.
anos para manter a hegemonia
de grupos oligárquicos no poder. As correntes de esquerda estão
O presidente do PMDB está auto- destinadas a desempenhar papel
rizado por seu partido e o Presi- importante ' nos novos tempos,
dente eleito a promover os enten- desde que não se isolem em posidimentos necessários a fim de ções sectárias e admitam compoaprovar essas remoções indis- sições com facções progressistas
do segmento conservador. O própensáveis.
prio Presidente eleito enfatizou a
Ulysses já anunciou a sua es- necessidade de uma reforma
tratègia. Tudo o que depende de a g r a r l a i tomando a iniciativa de
lei ordinária e que o PMDB e a s u g e r i r sua imperiosa necessida
Frente Liberal achem-se em con- de na última entrevista coletiva
dições de aprovar, será aprovado; aquilo que importa em quo- que concedeu à imprensa.
rum de dois terços; como emenda È sabido que o Congresso semconstitucional, será negociado pre foi uma Casa extremamente
com as lideranças dos demais conservadora. Os dramas sociais
são tão evidentes que até os mais
partidos no Congresso. admitem a imperioNão haverá condições de eleger - reacionários
sa necessidade dessas reformas.
uma'Assembléia Nacional Cons- Não
se,trata de criar comunas
tituinte se continuarem a existir agrícolas
Brasil, mas de liquicertos artifícios ignóbeis no arca- dar com onó
latifúndio improdutivo
bouço legal, como o voto vincula- que é o,maior
resposhável pelos
do de cabo a rabo e a sublegenda, nossos baixos padrões
institutos concebidos pelo regime vidade agropecuária. de produtipara fraudar a vontade da maioria do eleitorado nacional.
A terra tem servido no Brasil
agravar, às vezes de forma
A Assembléia Nacional Consti- para
os nossos conflitos sotuinte é o real coroamento do pro- sangrenta,
ciais — não apenas no campo,
jeto de redemocratizaçâo do mas
nas cidades, para onde conPaís. Não apenas a redemocrati- vergem
as-massas dos deserda• zação formal, que interessa ape- dos.
Nenhum programa sério pa>
nas a uma minoria de beneficiá- ra solucionar
graves problerios da maior fatia de riqueza na- mas urbanos doosPais
terá viabili" cional; mas,< a redemocratizaçâo dade
sem que sejam enfrentados
das oportunidades de forma a que os problemas
econômicos e soo novo pacto social seja capaz de
incorporar aos frutos do desen- ciais do meio rural.
volvimento amplas parcelas A este respeito, continuamos a
marginalizadas da população.
viver no Brasil como nos tempos
-:, Este é, pelo menos, o entendi- do Império, praticando certas
mento de expressivas lideranças formas de poltica agrária que redo Congresso, não apenas de cor- montam às sesmarias. Ê preciso
rentes de esquerda, mas de so- extirpar o entulho autoritário do
ciais democratas progressistas aparelho legal para que os futuque já identificaram nos nossos ros constituintes sejam realmenmales sociais permanentes fato- te representativos e possam abrir
res de instabilidade social: A per- caminho para um novo e justo
" *
)
manência desses dramas sociais pacto social.

