
ENTIDADES DEBATEM CONSTITUINTE 
MM 

jtjótí&R? 
A participação das enti 
sentativas da sociedade civil nos 
processos de discussão e elaboração 
da Constituinte foi o principal tema' 
do debate "Constituinte e Entida-

- des", realizado ontem à noite no 
' auditório da Folha (foto). Estiveram 

' presentes, como expositores, os pre
sidentes da Ordem dos Advogados do' 
Brasil (OAB), Hermann Assis Baeta; 
da Associação. Médica Brasileira 
(AMB), Nelson Guimarães Proença; 

^da Sociedade Brasileira para o Pro

gresso da Ciência (SBPC), Crodo-
waldò Pavan; o vice-presidente e 
diretor do Departamento Jurídico da 
Federação e Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp-Ciesp), 
Rui Altenfeldert Silva; o coordena-
dor-geral-ds Coordenação Nacional 
das Classes Trabalhadores (Conclat), 
Rogério Magri, e a secretária de 
Formação Política e Sindical da 
Central Única dos Trabalhadores' 
(CUT), Ana Lúcia Silva. _ , . ' 

fará campanha para 
alertar sobre Constituinte 

tt MORAIS 
Ropórt»r"da Sucursal de Brasilia 

£j» O go^ürno deverá deflagrar, no 
prówpiò semestre, unia ampla cam
panha de divulgação da Assembléia 
Nacional Constituinte a ser eleita em 

; 1986, com o objetivo de esclarecer o 
. 'eleitor e 'evi tar a manipulação do 

voto" pelo*poder(.econômico -ou por 
grupos extremistas. Estudos'nesse 
sentido estão em andamento 'no 
Ministério da Justiça e, numa segun
da etapa] envolverão também o 

A Ministério *da Desburocratização, de 
5 acordo com entendimentos mantidos 

entre os ministros Fernando Lyra e 
Paulo LustÒsa. •' 

A campanha será realizada, prin
cipalmente, através do rádio e ,da 
televisão, Dias o governo não dispen
sará á utilização dos demais veículos 
.de comunicação e.mesmo os cartões 
dás loterias esportiva e dos números 
— . què divulgarão mensagens' de 
advertências. .Nos próximos dias, o 
plano será levado ao presidenteJosé 
Sarney e, possivelmente, discutido 
em reunião do Conselho Político do 

^ g o v ê r n p ^ * • 
Os organizadores da campanha 

." pretendem, de forma didática, mos-
•v trar a importância da Constituinte na 
4 vida nacional e;no futuro de cada 

cidadão, tomando como argumento a 
"al teração que cada artigo a ser 
.redigido pela Assembléia -deverá 
promover na estrutura social, políti-

>- ca «^econômica do País. Serão < 
relembradas as Constituintes que o 
Brasil jájjteve, desde. 1824, e as 

- mudançasque delas resultaram para 
' as instituições e os cidadãos. E, 

-.finalmente,'se fará o apelo para queb 
, voto, de cada um seja consciente e 

independente.; , . • 

A idéia' de uma campanha de 
esclarecimento — què, na prática,' 
complementará o debate a ser susci
tado pela comissão encarregada pelo 
governo de elaborar um anteprojeto 

' d e nova Constituição, sob a presidên
cia do jurista Afonso Arinos —. foi 
revelada por fontes do Ministério dá 
Justiça um dia após denúncia do 
deputado Maurílio Ferreira Lima 
(PMDB-PE) de que grupos empresa
riais organizam uma "caixinha" de 
4,5 trilhões de cruzeiros.destinada á 
eleger pelo'menos trezentos consti-

. tuintes compromissados com os seus 
(interesses. . i > ' . 
1 O deputado, que considera o plano 
<dos empresários uma articulação 
"semelhante à realizada pelo Instituto 
'Brasileiro de Ação' Democrática 
(Ibad) nas eleições de 1962, aponta 
cinco líderes da operação: os,presi
dentes das associações comerciais de 
São Paulo e do Rio, Guilherme Afif 
Domingos e Rui. Barreto, e o dá 
Confederação Nacional do Comércio, 
Antônio Oliveira Santos; ò presidente 
da Cooperativa de Usineiros de 
Pernambuco, "Gilson,Machado;'"e o 
presidente da .'Federação das Associ
ações Comerciais do Rio Grande do 
Sul, .César ^Rogério Valente. Dos. 
cinco empresários, apenas Valente 
admitiu,o-plano para «eleger,, consti-, 
ttlintes. >».?r:;..% " %F~~-<^ 

'Confrontado com • a denúncia, o 
líder do PMDB na Câmara, Pimenta 
da Veiga, não se assustou.,"Esse tipo 
de ação não resistirá a um amplo 
acesso de,todos os partidos e candi
datos aos meios de comunicação e ao 
esclarecimento dos eleitores acerca 
da importância .da Constituinte'.', 
disse~Pimenta. O Ministério da Justi
ça, e o Palácio do Planalto racioci
nam na mesma linha.. :- ;',""* -

Coln a derrota flâ.eiàeiidâ, 
;Righi prepara ;sub^totivo 

Da Sucursal de Brasília 
O deputado federal Gastone-Righi 

(PTB-SP), 49, anunciou ontem que 
vai apresentar um projeto substituti
vo à proposta.de emenda constitucio
nal que o governo se prepara para 
enviar ao Congresso, e que convoca 
para o próximo ano a eleição de uma 
Assembléia Nacional Constituinte. O 
substitutivo de .Righi, que/já tem,, 
segundo ele informou, o apoio do 

^PDT e do PT (além do próprio PTB), 
"proporá a eleição direta do próximo -

grande coisa ao evitar .que passe 
para o fim da fila.MTecnicamente, 
como foi encerrada a discussão e não. 
houve votação, a proposta permane
ce "no a r " .— isto é, pronta para ser 
votada a qualquer momento. Como o 
governo anuncia para o próximo dia 
20 o envio de sua própria proposta ao 
Congresso, a emenda Gastone fatal
mente será anexada a ela. A discus
são da proposta do Planalto deverá 
ser iniciada em agosto próximo. ' 

*, "Soldados da democracia" 
presidente da República ainda no ano 
que vem. 

Essa é a próxima "pedra" que 
Gastone, Righi se propõe colocar no 
sapato do governo , conforme ele 
mesmo disse ontem, depois que a sua ' 
proposta de emenda (convocação dá 

, Constituinte pelo Legislativo) não 
-teve .número para ser votada na 

sessão* matutina do Congresso Nacio
nal. O deputado paulista qualificou de 
lamentável o comportamento dos 
lideres da Aliança Democrática no 
episódio da discussão dé sua propos-
&•: , l , , •' 

, Esvaziar. plenaVio... 
Gastone Righi contou que" na sua 

carreira de deputado .nunca yiu.sep,. 
armado um esquema tão amplo e 
ostensivo para esvaziar o plenário do 
Congresso: "Eles levaram 25 depu
tados e dez senadores para um 
passeio ao Rio dè Janeiro.' Fizeram^ 
14 reuniões de comissões'per manen" 
tes da Câmara e dó Senado." . ~ *;' " 

A proposta de emenda constitucio
nal de Gastone Righi não foi votada, 
mas ele acha que conseguiu uma 

£, 

t -

A sessão matutina de ontem do 
Congresso — na qual se encerrou'a 
discussão e não se votou a proposta 
Righi —, foi vazia e quase sonolenta. 
Discutindo a proposta, os deputados 
José Genoíno. (PT-SP), 47, e Jorge 
Carone (PDT-MG), 66, criticaram a 
criação de uma comissão para elabo
rar o anteprojeto da Constituição. 
Houve apartes de uns poucos parla
mentares. O líder do PDS, Prisco 
Viana, falou para apoiar a proposta 
de Righi, e o próprio autor foi à 
tribuna criticar a ausência dos líde
res do PMDB e doPFL. "Eles talvez 
tenham'preferido ir passear'de sub
marino: há v bãíã de Guanabara", 
ironizou. Defendeu sua proposta das 
críticas de "imperfeições técnicas". 

"Lamentavelmente — disse o depu
tado no discurso —, não encontro 
aqui os soldados daquele - grande 
exército' que, nos comícios de rua, 
clamavam e declaravam á sua coe
rência; afirmavam-se democratas e 
diziam que, na verdade, cumpririam, 
até o último, o compromisso com a 
Nação. Não cumprem, ê aqui está a 
prova de que não cumprem." 
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