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Maioria d(TCongresso já apoia a emenda 3o Governo 
BRASÍLIA — Os pontos de consen

so da Aliança Democrática, do PTB 
e do PDS com relação à emenda do 
Governo que convoca a Constituinte 
"empurraram" o Relator da Comis
são Mista que examina o projeto, 
Deputado Flávio Bierrenbach 
(PMDB-SP), para lado do PDT e do 
PT. A previsão é que o Relator apre
sente um substitutivo conflitante 
com as posições do seu partido, do 
Executivo e da maioria do Congres
so. 

O choque ficou claro depois da reu
nião do Presidente da Câmara e do 
PMDB, Ulysses Guimarães, com as 
lideranças partidárias e o Relator, 
que entrou pela madrugada de on
tem. A reunião, segundo alguns par
ticipantes, teve o claro intuito de 
pressionar Bierrenbach para aban
donar posições antagónicas aos inte
resses do Executivo. 

O PDS, o PTB e a Aliança Demo
crática defendem a Constituinte con-
gressual e prazos deferenciados pa
ra desincompatibilização e são con
tra o delegado constituinte e a des
vinculação das eleições para Gover
nadores e para a Constituinte. Bier
renbach, o PDT e o PT defendem as 
teses opostas, à exceção do delegado 
constituinte, que o Relator apoia e os 
partidos não. 

Na quarta-feira, a Comissão Mista 
votará o substitutivo de Bierren
bach. Antes, haverá nova reunião, 
para uma última tentativa de enten
dimento. De antemão, sabe-se que o 
PDT não negocia a ampliação da 
anistia aos militares e a convocação 
de eleição presidencial junto com a 
Constituinte. Ao PDS interessa au
mentar os prazos de desincompatibi
lização, mas o partido também tem 
um ponto de divergência com o Exe

cutivo: apoia a ampliação da anis
tia. 

Bierrenbach vai incluir no substi
tutivo a ampliação da anistia, mas 
apenas com promoção na reserva e 
pagamento dos salários correspon
dentes, sem reintegração às Forças 
Armadas e ressarcimento dos salá
rios não recebidos; vai ignorar a 
proposta de prazos diferenciados de 
desincompatibilização; cederá na 
convocação da Constituinte autóno
ma, embora ressalvando que a pro
posta do Presidente pode resultar 
em uma Constituinte contestada. 

Duas propostas polémicas foram 
rejeitadas na reunião: a desvincula
ção das eleições de Governadores e 
constituintes e a instituição do dele
gado constituinte. O PDT aceita ne
gociar a emenda Sarney se o chama
do "entulho autoritário" for retirado 
da legislação antes da eleição da 
Constituinte. O Líder do partido na 
Câmara, Nadyr Rossetti, resume os 
quatro pontos principais: revogação 
das medidas de emergência, institu
to do decreto-lei e das salvaguardas 
e devolução das prerrogativas do 
Legislativo. 

• O Governador de Pernambuco, Roberto 
Magalhães, acha que a emenda do Gover
no que convoca a Constituinte deve ser vo
tada como foi enviada ao Congresso. 

— O Palácio do Planalto conseguiu cons
truir uma solução jurídica mais do que sa
tisfatória, uma vez que permitirá ao futuro 
Congresso a elaboração de uma nova 
Constituição sem a quebra da ordem 
jurldico-politlca vigente no Pais — disse. 

• Em Foz do Iguaçu, o Governador do Pa
raná, José Richa, defendeu a convocação 
da Constituinte autónoma, que, em sua 
opinião, seria mais representativa e partici
pativa do que a Constituinte congressual. 

— Ao Congresso cabe modificar a legis-

PMDB reafirma posição em favor da 
anistia. Comissão ouvirá militares 

BRASÍLIA — O PMDB reafirmou 
ontem, na reunião da Executiva Na
cional, sua posição favorável à anis
tia ampla, geral e irrestrita, previs
ta em seú programa, e autorizou a 
comissão especial do partido que 
cuida da anistia a consultar as as
sessorias parlamentares dos Minis
térios militares para identificar a 
posição dos militares. 

A informação é do Secretário-
Geral do partido, Deputado Roberto 
Cardoso Alves (SP), que, com os De
putados Francisco Pinto (BA) e Hé
lio Gueiros (PA), integra a comis
são, criada no primeiro semestre pa
ra examinar a situação dos civis e 
militares que não foram beneficia
dos pela lei da anistia, de 1979. 

— A única coisa que queremos é 
justiça. 

Com e s t a d e c l a r a ç ã o , o 
Secretário-Geral do Comité Nacio
nal de Coordenação da Anistia Am
pla, Geral e Irrestirta, Paulo Henri
que Ferro Costa, descartou qualquer 
possibilidade de as entidades que lu
tam pelos militares punidos aceita
rem limitações à emenda do Deputa
do Jorge Uequed (PMDB-RS), que 
amplia a anistia. 

— Qualquer proposta que altere 
direitos consagrados será da respon
sabilidade dos congressistas, de pes
soas que negociaram a justiça, que» 
para nós é indivisível — disse Ferro 
Costa, Lembrando que as entidades 
não têm procuração para negociar 
soluções intermediárias. 

Liceu agradece homenagem 
feita por Roberto Marinho 

O Diretor-Redator-Chefe do 
GLOBO, nosso companheiro Ro
berto Marinho, recebeu a seguin
te carta do Presidente da Socie
dade Propagadora das Belas Ar
tes, Sylvio Vianna Freire: " 

"Acabamos de tomar conheci
mento, com orgulho e desvaneci
mento, das referências feitas pe
lo eminente brasileiro à Socieda
de Propagadora das Belas Artes 
e ao Liceu de Artes e Ofícios, por 
ocasião das homenagens presta
das ao nosso querido companhei
ro Mário Augusto de Mello, assi
nalando os seus 60 anos de dedi
cados serviços ao GLOBO. 

"Tais referências denotam o 
interesse e o carinho com que V. 
S? acompanha as coisas do ensino 
em nossa terra, a que se vêm de
dicando as duas instituições, há 

mais de 128 anos. Desse interesse 
e desse carinho temos tido provas 
pela colaboração que sempre nos 
prestou essa potência jornalística 
que é o GLOBO e as organizações 
que o integram. 

"E nosso orgulho e desvaneci
mento crescem quando recorda
mos que a empresa criada por 
Irineu Marinho e que iria depois 
transformar-se nesse poderoso 
complexo de publicidade e propa
ganda, que todos admiramos e 
respeitamos, se iniciou em nossa 
antiga sede, no Largo da Carioca. 

"Receba, por isso, o preclaro 
brasileiro nossas homenagens e 
nossos agradecimentos pela sua 
atenção, que nos estimula e nos 
incita a perseverar na luta pela 
educação popular em nossa ter
ra." 

Mesmo derrotado, Flávio Bierrenbach vai defender suas posições no substitutivo 

lação ordinária e não votar uma nova Carta 
Constitucional — disse. 

• A Comissão Executiva do PDS reunlu-
se ontem para conhecer o resultado da 
reunião de terça-felra na residência do 
Presidente da Câmara, Ulysses Guima
rães, com os lideres partidários, relatado 
pelo Lider do partido no Senado, Murilo 
Badaró. A informação principal foi a recusa 
da Constituinte exclusiva e das candidatu
ras avulsas. O Presidente do PDS, Senador 
Amaral Peixoto, convocou nova reunião 
para terça-felra, a fim de decidir se o parti
do convoca ou não as bancadas na Câmara 
e no Senado para oficializar sua posição de 
apoio à emenda do Governo. 

• Começaram a ser distribuídas ontem 
pela Conferencia Nacional dos Bispos do 
Brasil 20 mil cartilhas "Igreja e Constituin
te", para 365 Bispos e 243 dioceses, com o 
objetlvo de iniciar o debate sobre a Consti
tuinte e a futura Constituição. 

O Presidente da CNBB, Dom Ivo Lors-
cheiter, distribui circular a todas as dioce
ses e paróquias do Pais para que no sába
do, dia de Nossa Senhora Aparecida, pa
droeira do Brasil, sejam realizadas orações 
pela Constituinte, em virtude da preocupa
ção de que a nova Constituição "não venha 
corresponder plenamente ás exigências 
do povo brasileiro". 

Richa processa Presidente 
Regional do PDS por injúria 
"URITIBA — O Governador do presentação contra o Deputado, 1 
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CURITIBA — O Governador do 
Paraná, José Richa (PMDB), vai 
processar criminalmente o Presi
dente do Diretório Regional do PDS, 
Deputado Aírton Cordeiro, por injú
ria e difamação. Em longo discurso 
na Assembleia Legislativa ontem à 
tarde, Cordeiro qualificou Richa de 
mentiroso, demagogo e ditador, en
tre outras coisas. 

A Procuradoria Geral do Estado 
vai encaminhar também ao TRE re-

Grupo de Brasília ouve Pazzianotto 
sobre problemas da área trabalhista 
BRASÍLIA — O Grupo de 

Brasília da Comissão Provisó
ria de Estudos Constitucionais 
ouviu ontem uma exposição do 
Ministro do Trabalho, Almir 
Pazzianotto, sobre os proble
mas da área trabalhista a se
rem estudados para? a elabora
ção da nova Constituição. O Mi
nistro não levou uma proposta. 
Apenas abordou questões como 
autonomia sindical, justiça do 
trabalho, estabilidade no em
prego e dispositivos constitucio
nais sobre greve. 

A exposição de Pazzianotto 
fez parte do programa do grupo 
de ouvir diversos setores da so
ciedade antes de estudar e for

mar opinião sobre temas es
pecíficos. O grupo vai ouvir 
também entidades sindicais e 
membros da administração pú
blica e dos tribunais superiores. 

Pazzianotto também compa
receu ontem a um debate orga
nizado pela Comissão do Servi
dor Público da Câmara. Lá, o 
Ministro informou que o direito 
de sindicalização do servidor 
público e a permissão para a de
flagração de greves em ativida-
des essenciais só serão decidi
das pela Constituinte. O Minis
tro disse que, na prática, o ser
vidor já pode se organizar em 
associações autónomas. 
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presentação contra o Deputado, por 
uso indevido ao horário gratuito de 
rádio e televisão, quando repetia, 
em linhas gerais, o que dissera na 
Assembleia. Aírton Cordeiro acusou 
José Richa de discriminar as empre-1 
sas de comunicação (três canais de j 
TV e dois jornais) do candidato do 
PDS à Prefeitura de Curitiba, Paulo 1 
Pimentel, na distribuição de verbas ' 
de publicidade do Estado. 
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