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Convocação da Constituint 

BRASILIA — 0 Presidente José 
Sarney deve enviar ao Congresso, 
até o final do mês, a emenda consti
tucional convocando a Assembléia 
Nacional Constituinte. Os detalhes 
da convocação deverão ser discuti
dos hoje com os líderes da Aliança 
Democrática no Congresso, em reu
nião do Conselho Político marcada 
para às 11 horas. 

O prazo limite de convocação, 
anunciado pelo Presidente, era o fi
nal de julho. Mas, segundo o Secre
tário de Imprensa, Fernando César 
Mesquita, ontem o Presidente alte
rou esse prazo, fixando o limite de 
junho, em conversa com represen
tantes da imprensa regional, duran
te o café da manhã no Palácio do Ja
buru. 

Arinos indicará 
nomes da Comissão 

Caberá ao jurista Afonso Arinos indicar 
os nomes que integrarão a Comissão 
Constitucional, mas quem vai escolher 
mesmo é o Presidente José Sarney, reve
lou o Assessor Especial do Presidente, ex-
Deputado Célio Borja, ontem no Rio. 

Salientando não conhecer a lista de 33 
nomes que teria sido ditada pelo falecido 
Presidente Tancredo Neves a seus asses
sores, Borja disse que nunca conversou 
com Sarney para saber como será com
posta a Comissão. 

Destacou porém que, em sua opinião, a 
Constituinte vai ajudar a alterar o quadro 
partidário. 

Na segunda-feira, o Presidente 
despachará no Ministério da Educa
ção, continuando a série de despa
chos setoriais que pretende realizar 
em todos os Ministérios. 

No dia 17, o Presidente concede a 
primeira das entrevistas coletivas 
que deverão ocorrer mensalmente. 
A Empresa Brasileira de Notícias 
colocará os sinais de televisão à dis
posição das emissoras que queiram, 
espontaneamente, fazer a transmis
são. 

No dia 2 de julho, o Presidente vai 
ao Rio de Janeiro, onde concede 
uma entrevista coletiva aos corres
pondentes estrangeiros e à noite, 
comparece à posse de seu assessor 
Marcos Vilaça na Academia Bra: 
leira de Letras. 
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Governo ainda 
estuda referendo 

BRASILIA — O Ministro da Justiça, 
Fernando Lyra, disse ontem que o Gover
no ainda está estudando a possibilidade 
de promover um referendo popular para 
verificar se o eleitorado concorda que o 
Congresso a ser eleito no próximo ano te
nha poderes constituintes. Ele confirmou 
que o Governo ainda este mês enviará 
mensagem ao Legislativo convocando a 
Constituinte. 

Lyra defendeu os dois turnos para as 
próximas eleições municipais por enten
der que o sistema deve ser incluído entre 
as normas permanentes da vida política 
do País que, a seu ver, assegurarão 
amadurecimento da democracia. 
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Righi começa a mobilizar Deputados 
para a votação de sua emenda dia 12 
BRASILIA — O Líder do PTB na Câma

ra, Gastone Righi, começou ontem inten
sa mobilização para a votação de sua 
emenda, dia 12, conferindo poderes de 
Constituinte ao Congresso a ser eleito em 
86, com cartazes pelos corredores da Câ
mara e junto ao plenário e telegramas a 
todos os Deputados. 

Gastone Righi admitira retirar sua 
emenda se fosse elaborada outra por con
senso do Legislativo, mas como o Gover
no não abre mão de enviar seu projeto, a 
tendência é que o PMDB e o PFL não 
dêem quorum para a votação. A campa
nha de Righi incomodou alguns parla
mentares, que levaram seu protesto con
tra os cartazes ao Presidente da Câmara, 
Ulysses Guimarães, através do segundo 
Vice-Presidente, Carlos Wilson. Ulysses, 
entretanto, decidiu não retirar os carta
zes, dizendo que há precedentes. O próprio Righi cola cartazes na Câmara 


