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Representando o presidente do
PMDB, Ulysses Guimarães, o econoDiante de quase cinco mil pes- mista Rómulo Almeida, presidéate
soas no ato público pela Constituinte de honra do PMDB baiano e diretor
que encerrou as comemorações da do BNDES, convocou o povo "a se
independência da Bahia ontem em manifestar e a dizer, também na
Salvador, o presidente do Conselho campanha da Constituinte, como
Federal da Ordem dos Advogados do quer a Nova República, pois temos
Brasil, Hermann Assis Baeta, concla- de afastar aqueles que são o obstácumou o povo brasileiro a rejeitar a lo à Nova República, aqueles que
tentativa do governo Sarney de reali- realmente têm um comportamento
zar "uma Assembleia Nacional Cons- reacionário e estão demitindo no motituinte simulada, que não será re- mento em que precisava haver uma
presentativa de todo o povo brasilei- ampla comunicação do nosso povo
ro, das suas necessidades, dos seus com o seu destino". Esta afirmação
anseios, das suas aspirações e dos foi entendida como recado diretoa»
ministro das Comunicações, António,
seus sentimentos".
Carlos Magalhães, duramente cri***
em faixas e palavras de ordeni
"É preciso, antes de tudo, que cado
funcionários que ele demitiu dos;
denunciemos a toda a sociedade bra- por
e Telégrafos na última gresileira as maquinações que são fei- Correios
presentes ao ato público em Sal-'
tas, os conciliábulos que são urdidos ve,
nas quatro paredes deste país a fim vador.
de que mais uma vez o povo de nossa
Rómulo Almeida destacou que a
Pátria seja iludido e não seja detentor de uma Constituição democráti- Nova República "é apenas um prójé-ca, capaz de resolver seus problemas to que precisa se consolidar: à nossa,
frente conseguiu remover os primei-,
de forma objetiva e concreta."
ros obstáculos. Mas para removê-los
O presidente da OAB voltou a foi preciso admitir associações que
reivindicar uma "Assembleia Nacio- vem naturalmente condicionando
nal autêntica, representativa, espe- todo o processo de decisões da Nova.
cialmente convocada pelo povo bra- República. Só poderemos consolidarsileiro e eleita livremente para editar a Nova República e avançar mais.
uma nova Constituição". Criticou através da luta do povo pela Assem-também a "comissão de notáveis" bléia Nacional Constituinte, que néodefendida pelo presidente Sarney: vai apenas criar uma consciência po"Precisamos criar uma consciência pular e mobilizar a representação d*;
nacional que impeça que se impo- todo o povo, como também dizer cd-"
nha, mais uma vez, uma Constitui- mo quer que o Brasil seja góvèr-'
ção elaborada em gabinetes fecha- nado".
dos. Não precisamos de comissão de
notáveis, não precisamos de comisDo ato público participaram ain:;
são de sábios. Os notáveis somos da deputados federais — entre eles'
nós, são os trabalhadores brasileiros. Roberto Freire, do PCB — e estaNão precisamos de eruditos para ela- duais, vereadores, líderes de mais de
borar uma Constituição para nos ser cem entidades civis que integram, a
imposta". A seguir, Hermann Baeta Comité Pró-Constituinte da Bahia/
convocou o povo a se organizar e a dirigido pelo presidente da seccional,
"só eleger aqueles que desçam para baiana da OAB, Pedro Milton de Bri-~
discutir com o povo em praça públi- to. Também participaram da manica, nos sindicatos, nas escolas e nas festação — repleta de bandeiras verassociações de bairro, e que efetiva- melhas do PC do B, do PCB e do PT^.
mente tenham condição de nos re- — quase todos os candidatos à prepresentar na futura Constituinte"
feitura de Salvador.
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