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üz Constituinte inicia 
Menezes de Morais 

| A Assembléia Nacional Constituinte, a ser eleita a 
; 1 f> de novembro de 86 — por convocação do presidente 
(José Sarney e com_ o objetivo de dotar o País de uma 
inova Constituição — vai abrir novas vagas no 
(ministério da Nova República. Pelo menos quatro 
{ministros — dois do PMDB e dois do PFL — já anun-
jciaram. de público, que serão constituintes em 86/Sáo 
!eles: Fernando Lyra, da Justiça: Waldir Pires, da 
: Previdência Social: Paulo Lustosa, da 
(Desburocratizaçáo: e Aureliano Chaves, das Minas e 
{Energia. 

Mas outros ministros deverão anunciar, em breve, 
suas disposições para disputarem a Constituinte. En
tre eles. é tida como certa a candidatura do ministro 
das Relações Exteriores, Olavo Setúbal. Fontes do 
partido do ministro, o PFL, garantem que S etúbal é o 
melhor candidato do Partido da Frente Liberal para 
disputar em 86 o governo de São Paulo. Também no 
chamado segundo escalão, vão surgir novas vagas: o 
fpresidente da Itaipu Binacional, ex-governador Ney 
Braga, deixará o cargo para disputar em novembro, a 

{Prefeitura de Curitiba, pelo PFL. 
I Os cargos 

í Dos ministros que já anunciaram disposição de 
j serem constituintes em 86, três vão disputar cargos de 
(governador. Fernando Lyra, ministro da Justia. do 
5PMDB de Pernambuco, coordenador político do 
í presidente Tancredo Neves, deve disputar o governo do 
| seu Estado. Desde já, é tido como o candidato favorito, 
|num Estado hoje governado pelo PFL, via governador 
i Roberto Magalhães. 

Í
Também o ministro Waldir Pires, do PMDB da 

Bahia, vai disputarem 86 o cargo de governador do seu 
Estado, atualmente governado por João Durval, do 
PUS e que segue a orientação política do ministro das 

| Comunicações. Antônio Carlos Magalhães. Pires afir-
jmou inclusive que poderá fazer uma coligação com o 
» PDS baiano, para disputar o governo do Estado, onde 
Io PFL também terá candidato, possivelmente o 
[deputado José Lourenço, líder do partido na Câmara 
5 Federal. 

} E para disputar o governo do Estado do Ceará que o 
Iministro da Desburocratizaçáo. deputado Paulo 
i Lustosa (PFL), deixará o seu ministério. Lustosa con
siderado um dos ideólogos da Nova República. 
I provavelmente disputará o governo do Ceará com os 
5candidatos do PFL e do PMDB. fazendo uma aliança 
Í com o PDS. via senador Virgílio Távora. 

| Quanto ao ministro Aureliano Chaves, que ainda 
não definiu qual o cargo que vai disputar na Cons-

i tituinte, as especulações dos observadores da política 
Ide Minas Gerais dão conta de que Aureliano — que 
{sonha com a presidência da República — disputará 
! uma cadeira no Senado. E. em 88, deixará este cargo 
| para disputar a sucessão do presidente José Sarney, 
t. 
5 Sarney já sabe 
l 
i O presidente José Sarney já sabe da disposição 
{desses ministros em deixarem .seus cargos para a 
;disputa da Constituinte. Ainda na última segunda
-feira, ao receber a cantora Fafá de Belém, no Palácio 
|do Planalto, onde convidou-a para um almoço no 
«Palácio do Jaburu, o presidente Sarney, ao que tudo 
'indica, parece ter conversado qualquer coisa nesse 
; sentido com a cantora. Ao sair da audiência com Sar
ney, disse Fafá de Belém, aos jornalistas credenciados ' 
íno Planalto: , . _ ._. . . ... 
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i ,. .—_Nao tem sentido ficar brigando agora pela in-' 
[ dicaçao de uma mulher para o cargo de ministro. Ano 
(que vem. com a eleição da Constituinte, muitos 
| ministros vao deixar seus cargos, para disputarem a 
i Constituinte. 

Fafá de Belém não quis confirmar se ouviu a afir
mação de que •muitos ministros serão constituintes" 
em 8b da boca do presidente Sarney. Masela falou com 
tanta segurança que deixou a dica no ar. E é possível 
que novas candidaturas de ministros, à Constituinte 
sejam feitas a partir da próxima semana. Afinal, todos 
estão querendo participar do processo histórico de 
elaboração de uma nova "Constituição brasileira 
í w £ C „ T C H e dV r a d o"fa- . como já afirmou o senador 
remando Henrique Cardoso (PMDB-SP). líder do 
governo no Congresso Nacional. 


