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IP! ar emenda 
A Aliança Democrática 

vai fechar questão em torno 
da aprovação da emenda do 
presidente José Sarney. que 
convoca a Constituinte para 
l"> de novembro de 86. A 
Aliança Democrática, por 
outro lado. também vai em
prestar todo apoio e respaldo 
político aos trabalhos de «en
tendimento nacional» que o 
governo está promovendo 
junto às lideranças sindicais e 
patronais, para evitar novas 
ondas de greve no País. 

Kstas duas decisões foram 
tomadas ontem pelo Conselho 
Político do governo, durante 
a reunião das terças.-feiras 
com o presidente José Sar
ney, no Palácio do Planalto. 
Na reunião de ontem. Sarney 
informou aos membros do 
Conselho — senadores Hum
berto Lucena (PMDB-PB) e 
Carlos Chiarelli (PFL-RS): 
aos deputados Pimenta da 
Veiga (PMDB-MG) e José 
Lourenço (PFL-BA) e aos 
ministros Fernando Lyra. da 
Justiça, e José Hugo. do 
Gabinete Civil — como ficou a 
divisão de tarefas para os 
trabalhos daquilo que o 
presidente da República 
chama agora de «um grande 
entendimento nacional». 

Constituinte 
Em relaçãoà Constituinte, 

o líder do PFL no Senado, 
Carlos Chiarelli, informou, 
após a reunião do Conselho, 
que o presidente Sarney 
pediu «celeridade nos tra
balhos, mas de forma que a 
perfeição da emenda do 
governo não seja prejudicada. 
R o Conselho decidiu fechar 

questão em torno da apro
vação da emenda do governo, 
em sua essência, que é a con
vocação da Constituinte para 
15 de novembro de 1986. Este 
ponto será intocável». 

Chiarelli disse ainda que 
questões como a criação do 
delegado constituinte, da 
eleição da Constituinte se
parada do Congresso Na
cional, dos candidatos avul
sos, entre outras, são secun
dárias, são medidas setoriais. 
O substantivo da questão é a 
convocação para 86». Por 
outro lado. o ministro Fer
nando Lyra afirmou que «o 
Congresso Nacional tem 
poderes para deliberar ou não 
a emenda». E que os subs
titutivos que forem apresen
tados também serão objetos 
de deliberação ou não do Con
gresso. Mas confirmou: «A 
tendência da Aliança De
mocrática é aprovar o fun
damental da emenda do 
presidente S arney ». 

Greves 
Quanto à questão do 

«grande entendimento na
cional», que antes cha-
mava-se pacto, Chiarelli in
formou: «O presidente Sa r ; 
ney entende que a palavra 
pacto está desgastada, iden
tificada um pouco com acerto 
político. E que o ideal, agora, 
é traduzir essa ideia do pacto 
social por um novo enten
dimento, um novo diálogo en
volvendo trabalhadores e 
patrões, nà busca de enten
dimentos e soluções para os 
grandes problemas do País». 
Chiarelli disse ainda que o 
governo, «por ser demo
crático, não teme as greves». 

— O que o governo deseja, 
através desse entendimento 
nacional, que é restrito sobre 
questões trabalhistas como 
salários, sindicatos, lei de 
greve e até mesmo uma nova 
legislação trabalhista, porque 
a nossa não se modificou des
de 19liõ, é que se crie no País 
um clima de harmonia e de en
tendimento entre patrões e 
trabalhadores. Que os pro
blemas sejam resolvidos-
através da negociação. 

Proposta 
eutópica, 

aãnnaLyra 
O ministro da Justiça, 

Fernando Lyra, classificou 
ontem de «irreal e utópica» ã 
tese da Constituinte ex
clusivamente com a missão de 
elaborar a Nova Constituição, 
como defende a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e 
a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), en
tre outros organismos da 
sociedade civil. Lyra, que 
participou ontem da reunião 
do Conselho Político do 
governo, afirmou ter a «im
pressão» que essas entidades 
ao reivindicarem a Consti
tuinte exclusiva «desco
nhecem o processo político 
brasileiro». 

•nça 

Lyra manifestou descren
ça sobre a possibilidade do 
parlamento vir a sensibilizar-
se com a posição da OAB e 
não aprovar a convocação da 
Assembleia como foi proposta 
pelo governo — atribuição de 
poderes constituintes ao Con
gresso eleito em 1.986. «A 
Constituinte exclusiva não 
passa». Ponderou ainda que a 
Convocação da Assembleia 
Nacional Constituinte é 
atípica, uma vez que se dá 
com o Congresso aberto. 

— Não houve ruptura do 
processo politico. A con
vocação da Assembleia com o 
Congresso aberto é a única 
que conheço na história 
política brasileira, e mundial, 
disse Lyra, para quem os 
parlamentares não vão 
aceitar submeter-se a duas 
eleições em curto espaço de 
tempo. 

Isso porque, prosseguiu o 
ministro, duas eleições se
guidas desgastaria o can
didato e criaria uma dico
tomia de poder, sem falar nos 
custos, que seriam altos. Para 
ele. não faz sentido ser can
didato a Constituinte e não 
ser para o Congresso, sem 
falar que é melhor politica
mente os constituintes le
gislarem ordinariamente do 
que o presidente fazê-lo por 
decretos leis. 
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