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O deputado José Genoíno (PT -
SP) confirmou ontem a articulação, 
no Congresso Nacional, de . uma 
posição contrária à Emenda Cons
titucional do presidente José S arney 
convocando a Assembleia Nacional 
Consti|4jjnte_.jísi_sa ifnciãtTva tende a 
evoluir para a rejeição da própria 
emenda, porque ela não atende «os 
requisitos de liberdade e partici
pação popular no processo cons
tituinte». O trabalho da comissão 
mista, no seu entender, evolui no 
sentido da aprovação do ato con
vocatório do presidente Sarney. «E 
isso é inaceitável. As outras propos
tas de emenda, como a do Partido 
dos Trabalhadores, no pensamento 
da comissão, devem servir apenas : 
para enfeitar a tramitação da emeiT-
da do governo. Soma-se a isso a 
criação dos «notáveis», que não têm 
poderes e nem legitimidade para 
propor um novo texto constitu- » 
cional. 

«Para que a Constituinte re
presente um avanço na luta do povo 
brasileiro é necessário inverter esse ; 
processo. Ele está viciado e é de 
cunho autoritário. Entendemos que 
o ato convocatório deve revogar as 
principais leis de exceção e esta
belecer a proporcionalidade para a 
composição da Assembleia Cons
tituinte, voto a todos os brasileiros 
maiores de líi anos e candidaturas 
avulsas. Deve ser uma Constituinte 
especificamente eleita para elaborar 
a nova Constituição». 

Ilusão 
O ministro da Educação. Marco 

Maciel, defendeu ontem, uma ri
gorosa seleção dos temas a serem 
abordados na futura Constituição, 
alertando que «aqueles que defen
dem a inclusão do maior número 
possivel de itens na carta correm o 
risco de sofrer uma ilusão gráfica». O 
ministro acrescentou que uma coisa 
precisa ficar muito clara: a inclusão 
de uma determinada questão na 
Constituição não significa, em hi- À^v^^, QP 
pótese alguma, que ela esteja resol- A N v . oí i 

«A Constituição precisa garantir ' i--t>ui y'y' (-~ 
coisas mínimas, como direitos e 1 0 0 / 1 9 8 5 
liberdade individual, mecanismos 
que assegurem a consolidação da 
democracia, se tiver itens demais, 
porém, corre o risco de ficar pre
cocemente ultrapassada», ac rescen- / 
tou Maciel. ' </ 

Socos 
O plenário da Assembleia Le

gislativa de Pernambuco foi palco 
ontem, pela manhã, de cenas de > 
pugilato entre os deputados Maviel 
Cavalcante, do PFL, e Harlan 
Gadelha, do PMDB. Na briga, am
bos saíram feridos e só a muito custo 
foram, contidos por seus compa
nheiros. O corpo-a-corpo resultou de t 
uma intensa discussão relacionada ' ' 
com a denúncia de parlamentares do/ \ 
PMDB sobre irregularidades [ 
praticadas pelo Banco do Estado de [ 
Pernambuco. 

Em meio à discussão para a ins- ' 
.talação de uma CPI sobre a denún
cia, o deputado Maviel Cavalcanti . \ 
terminou por agredir seu colega. é, 
Harlan Gadelha com um pontapé e I 
um soco no rosto. Revidando a I. 
agressão. Harlan atingiu Maviel no '• 
rosto quebrando-lhe os óculos e 1 
provocando um corte no supercílio. f 


