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ConstituJDle-terá poderes para mudar até a República 
Jânio de Freitas 

O governo adiado 
r A falta de definição da política 
económica pelo Planalto, com efeitos 
que inviabilizam decisões e ativida-
des em vários ministérios, e não 
apenas na Fazenda e no Planejamen
to, está produzindo em alguns dos 
ministros prejudicados uma espécie 
de cansaço da espera que, em pelo 
menos dois casos, já leva a conside
rar pedidos de demissão. 

0 problema, fique bem claro, não 
reside em reivindicações inatendidas 
de verbas, mas na falta mesmo de 
uma política económica da qual, 
forçosamente, dependem os critérios 
para as definições subsequentes de 
todas as demais políticas — energéti
ca, sanitária, industrial, trabalhista, 
agrícola e outras. 

Na área econômico-financeira pro
priamente, as preocupações com o 
impulso que a inflação pode assumir, 
já na entrada do segundo semestre, 
geram um estado de tensão já 
indisfarçável. E se inútil para obter 
as definições esperadas, repleto de 
consequências latentes, como que a 
depender apenas daquela famosa 
gota. Impossível prever é que para' 
que lado gotejará, entre as diferentes 
propostas de definição. 

Em setores do Ministério em que 
vigia a suspeita de que o presidente 
Sarney recusa-se a decidir para 
forçar pedidos de demissão, e com 
isso iniciar a reforma do Ministério, 
a hipótese foi extinta por uma 
constatação: o Presidente protela 
mesmo em questões que não envol
vem o Ministério, como é o caso dos 
seus compromissos de natureza insti
tucional. A protelação da emenda 
convocando a Constituinte é um 
dentre muitos exemplos. 

Notícias mais precisas sobre as 
demissões possíveis ficam adiadas 

para o dia em que não fomentem 
intrigas palacianas. 

Convite do Planalto 
O jornalista Roberto D'Ávila foi 

convidado para integrar o grupo de 
cinco assessores especiais do presi
dente Sarney, com a tarefa de 
coordenar, política e financeiramen
te, a comunicação social do governo/ 
além do assessoramento direto à 
Presidência. 

Compromissos profissionais e so
bretudo a perspectiva de candida-
tar-se à Constituinte, que o obrigaria 
a deixar o Planalto após poucos 
meses de atividade, aconselharam 
Roberto D'Ávila a recusar o convite. 

Não dá, mesmo 
Embora não se declare contrário à 

reforma agrária, o presidente do 
Senado, José Fragelli, mostra-se 
pessimista quanto à sua efetivação, 
pela resistência que supõe existir 
entre os senadores para liberar a 
verba necessária ao plano. Com a 
postura grave que seu posto inspira e 
as luzes da tevê estimulam, o sena
dor refere-se à verba requerida pela 
reforma agrária, caprichando na 
ênfase drama tizante: 

"Uns triiinta milhões de dólares 
em quinze anos, para implantar dez 
milhões de famílias''. 

Impressionante mesmo. A gente 
houve falar nas benesses da reforma 
agrária e não imagina que custaria 
tanto em tão poucotempo. Em quinze 
anos, o equivalente a 20%, ou um 
quinto, do que o governo liberou 
numa só tacada para o Sulbrasileiro. 

É mesmo melhor juntar o custo de 
cinco reformas agrárias e com esse 
dinheiro salvar mais um banco arre
bentado por falcatruas que devem 
continuar impunes. 

Clóvis Ramalhete preparou 
anteprojeto para Tancredo 

Da Sucursal do Rio 

No final do ano passado, o então 
candidato à Presidência da Repúbli
ca, Tancredo Neves, recebeu do 
ex-consultor geral da República, Cló
vis Ramalhete, um anteprojeto para 
convocação da Assembleia Nacional 
Constituinte. Este trabalho, feito a 
pedido do próprio Tancredo, tem 
apenas quatro artigos. Traz uma 
grande coincidência em relação à 
proposta adotada pelo presidente 
José Sarney: defende, na justificati
va, que a Constituinte não pode ser 

' convocada nem pela iniciativa exclu
siva do presidente da República 
(através da dissolução do Congresso) 
nem do Legislativo (através da 
aprovação de um projeto de resolu
ção). Deve vir através de iniciativa 
do Executivo ao Congresso, fórmula 
esta adotada pelo governo. 

Numa cerimónia em homenagem 
ào jurista Sobral Pinto, no final do 
ano passado, Tancredo chamou Ra
malhete de lado — que, junto com 
ele, compunha a mesa diretora da 
solenidade — e lhe fez o apelo: 
"Mestre, preciso de um estudo seu de 
como implantar uma Constituinte 
sem traumas." Em poucos dias, 
chegava às mãos de Tancredo, atra
vés de Aureliano Chaves, o parecer 
Com quatro laudas de justificativa. 
Nele, Ramalhete opinava: "Cabe ao 
presidente da República a iniciativa 
de encaminhar ao Congresso Nacio
nal esse projeto de 'disposição transi
tória' que possibilita a Constituinte e, 
ainda, a seu tempo, a de envíar-lhe o 
projeto de Constituição.'' 

Efeitos jurídicos 
Em seguida, defendeu, ainda na 

justificativa, que esses dois atos do 
Presidente — a iniciativa de propor a 
convocação da Constituinte e de 
enviar a ela um projeto de Constitui
ção — produziriam os seguintes 

Proposta também só 
tinha quatro artigos 

Da Sucursal do Rio 
Esta é a íntegra do anteprojeto enviado por 

Clóvis Ramalhete a Tancredo Neves: 
"Art* — Ao Congresso Nacional, a reunjr-se a 

1* de marco de 1987, além do exercício de suas 
funções ordinárias (Const. arts. 40,42,43 e seguin
tes), caberá ainda amplos poderes de Assembleia 
Constituinte; 

Art* — O projeto de Constituição que for 
encaminhado pelo presidente da República será 
submetido pelo Congresso Nacional à discussão e 
votação, na fornia de seu regimento, entendendo-' 
se aprovada a matéria que obtiver a maioria 
absoluta de votos do total dos membros do 
Congresso Nacional; 

Art" — A Lei Constitucional a ser votada nos 
termos das presentes disposições transitórias, 
discutida e votada, será promulgada pela Mesa do 
Congresso Nacional a 30 de junho de 1988; 

Art* — Cessado o exercício do cargo de 
presidente da República, de imediato caberá, a 
quem o tiver exercido por investidura permanen
te, se o aceitar, o pleno exercício dos direitos, 
prerrogativas e deveres de funções iguais às de 
senador, com título de Senador da República." 

efeitos jurídicos: "Tornar expressa 
que o Presidente pretende a revisão 
de suas atuais competências de chefe 
de Estado, afastar limitações consti
tucionais às iniciativas dos congres
sistas e obstar a usurpação de 
competências." 

O anteprojeto previa a transforma
ção do Congresso eleito em 1986 em 
Constituinte e atribuições simultâne
as, exercendo o Congresso suas 
funções ordinárias e constituintes. 
Também atribuía ao Presidente "a 
incumbência de encaminhar projeto 
de Constituição; estabelece maioria 
de votos dos congressistas para 
aprovação; e faz reunir Senado e 
Câmara, para atuação indiscrimina
da, na Constituinte — tudo não 
obstante manter em atividade ordi
nária as duas casas do Congresso." 
(Maria Inês Nassif) 

Da Sucursal de Brasília 

Depois de hora e 
meia reunido com o 
presidente José 
Sarney, 55, o Conse
lho Político apro
vou o texto da pro
posta que o governo 

AC enviará depois de 
amanhã ao Con-' 
gresso convocando 
a Assembleia Naci
onal Constituinte. O 
líder do PMDB no 

Senado, senador Humberto Lucena, 
67, leu os quatros pontos da mensa
gem, mas lembrou que "ainda não é 
um texto definitivo." (veja notícia 
abaixo) 

Pela proposta governamental os 
membros da Câmara e do Senado, 
sem prejuízo de suas atribuições 
constitucionais, se reunirão em 1° de 
fevereiro de 1987 para a instalação da 
Constituinte, com poderes totais, 
inclusive o de alterar a República e a 
Federação. A presidência da instala
ção ficará a cargo do presidente do 
Supremo Tribunal Federal — atual-
mente é Carlos Moreira Alves — e a 
nova Carta deverá ser promulgada 
no curso da primeira sessão legisla
tiva (de fevereiro de 87 a fevereiro de 
88) da 48a Legislatura, após aprova
da, em dois turnos, com discussão e 
votação, pela maioria absoluta dos 
membros da Constituinte. 

De acordo com Lucena, a reunião 
de ontem foi para exame da minuta 
da proposta de emenda constitucio
nal: "Isso porque até amanhã pode
rão surgir novas sugestões de diver
sos partidos políticos que estão sendo 
ouvidos a respeito. A redação final 
será conhecida na sexta-feira." 

Segundo o senador, o presidente 
Sarney deu ao ministro da Justiça, 
Fernando Lyra, a atribuição de 
coordenar junto aos partidos qual
quer sugestão a respeito da matéria. 

O texto 
Em seguida o líder do governo no 

Senado leu o texto da emenda, aberto 
a sugestões a partir de ontem: 

"Art. Io — Os membros da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, 
sem prejuízo de suas atribuições 
constitucionais, reunir-se-ão, unica
mente para instalação da Assembleia 
Nacional Constituinte, livre e sobera
na, em Io de fevereiro de 1987, na 
sede do Congresso Nacional. 

Art. 2o — A Assembleia Nacional 
Constituinte não se aplicam as limi-
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A proposta foi aprovada ontem em reunião de uma hora e meia entre o Conselho Politico e José Sarney 

Constituintes de 46 vão ver a convocação 
Da Sucursal de Brasília 

O presidente José Sarney assinará, 
às 11 horas da próxima sexta-feira, 
na presença de todo o Ministério, 
presidentes do Supremo Tribunal. 
Câmara dos Deputados e Senado 
Federal, além de todos os constituin
tes de 1946, especialmente convida
dos para a ocasião, a mensagem 
encaminhando ao Congresso Nacio
nal emenda constitucional convocan
do a Assembleia Nacional Constituin
te. 

Ontem à tarde o Cerimonial do 
Palácio do Planalto estava encon
trando dificuldades para localizar os 
constituintes de 46. Segundo o secre
tário de imprensa, Fernando César 
Mesquita, "o convite para ato rele
vante orgulharia a qualquer um", 
mas adiantou que as despesas corre
rão por conta dos convidados. 

Entre os convidados estarão Luiz 
Carlos Prestes, Jorge Amado, José 
Bonifácio Lafayete de Andrada, de
putado Manoel Dias Novaes, Gilberto 
Freire, Ernani Sátyro, o ministro 
Aluisio Alves, João Amazonas, Bar
bosa Lima Sobrinho, senador Amaral 
Peixoto entre outros. Como convida
dos especiais, o jurista Sobral Pinto e 
presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Sérgio Garcia. 

O presidente José Sarney vai apro
veitar para fazer um pronunciamen
to. Ele vai destacar que a proposta do 
Executivo abre caminho para o país 
vir a ter uma nova Carta, mais 
adequada à realidade brasileira. 
Sarney aproveitará para falar da 
comissão presidida pelo ex-chanceler 
Afonso Arinos que se encarregará da 
elaboração do anteprojeto. 

tacões do artigo 47, parágrafo Io, da 
Constituição Federal. 

Art. 3o — O presidente do Supremo 
Tribunal Federal instalará a Assem
bleia Nacional Constituinte e dirigirá, 
com suprema autoridade, a eleição 
do seu presidente. 

Art. 4o — O projeto de Constituição 
deverá ser promulgado no curso da 
primeira sessão legislativa da 48a 

Legislatura, depois de aprovada em 
dois turnos, com discussão e votação, 
pela maioria absoluta dos membros 

da Assembleia Nacional Constituin
te." 

O senador paraibano explicou que 
as limitações do artigo 47, parágrafo 
Io, se referem à questão da Repúbli
ca e da Federação: "Como a Consti
tuinte é livre e soberana, ela não está 
sujeita a limitações; portanto, pode
rá,inclusive — se assim decidir —, 
mudar a República e a Federação. 
Evidentemente, não acredito que isso 
aconteça, porque a maioria da Cons
tituinte, embora ainda não a conhe
çamos — pelas tendências que já 
conhecemos na área política —, não 
tem absolutamente esse propósito." 

O funcionamento da Constituinte, 
se junto ou não com o Congresso, de 
acordo com Humberto Lucena, "será 
disciplinado pelo seu regimento que 
vai ser discutido e votado tão logo 
seja instalada a Assembleia e eleito o 
seu presidente". 

Indagado se a Constituinte vai ter 
poderes para legislar ordinariamen
te, respondeu o senador: "Acredito 
que o regimento poderá, por exemplo 
— isso como opinião pessoal —, 
estabelecer que a Constituinte se 
reunirá unicameralmente à tarde e à 
noite, e que as duas Casas do 
Congresso funcionarão como Legisla
tivo ordinário pela manhã, separa
damente." 

Lyra e Lucena divergem sobre alterações 
Da Sucursal de Brasília 

O texto da proposta do governo 
convocando a Assembleia Nacional 
Constituinte só será alterado no curso 
de sua tramitação no Congresso 
Nacional, segundo explicou ontem k 
noite o ministro da Justiça, Fernando 
Lyra, 47. Esta informação, porém, 
não coincide com a divulgada pelo 
líder do PMDB no Senado, senador 
Humberto Lucena, logo após a reuni
ão do Conselho, segundo a qual o 
texto poderia receber sugestões dos 
parlamentares. Lyra disse que, em
bora tenha ainda de ser redigido em 

forma de emenda e anexado a uma 
exposição de motivos, o texto não 
está sujeito à negociação antes de 
chegar ao Legislativo. 

Fernando Lyra recebeu do presi
dente José Sarney a incumbência de 
apenas "convidar" os líderes dos 
partidos de oposição para a solenida
de de assinatura da mensagem que 
encaminhará a proposta, no Palácio 
do Planalto. Ao apresentar ontem a 
proposta, Fernando Lyra frisou que a 
formulação dos quatro artigos encon
trada pelo jurista Célio Borja, asses
sor especial do presidente Sarney, foi 
considerada perfeita a aprovada sem 

restrições pelos líderes da Aliança 
Democrática que compõem o Conse
lho Político. 

O p o s i ç ã o apoiará 
Apesar de não descartar a possibi

lidade de negociação com a oposição 
em torno da emenda, o ministro 
Fernando Lyra acredita que dificil
mente a oposição criará qualquer 
embaraço à aprovação da proposta. 
"O esboço aprovado — observou — 
contém dados fundamentais para a 
convocação da Constituinte e não há 
duvida de que todos os partidos vão 
apoiar". Lembrou, no entanto, que o 

Congresso é soberano "e vai aprovar 
a emenda que desejar". A emenda da 
convocação precisa de dois terços dos 
votos para ser aprovada no Congres
so. 

O ministro da Justiça afirmou 
ainda que a própria Assembleia 
Nacional Constituinte resolverá 
qualquer problema relativo ao seu 
funcionamento. Na votação do regi
mento interno, segundo ele, é que a 
Constituinte deixará explícita a auto
rização para os senadores eleitos em 
1982 que têm mandato até 1990 
participarem da elaboração da nova 
Constituição. 

Presidente do Supremo presidirá instalação Nova Carta será elaborada pelo Congresso 
De acordo com a proposta do 

governo, a presidência da instalação 
da Assembleia Nacional Constituinte 
— prevista na atual convocatória 
para Io de fevereiro de 87 — ficará 
com o presidente do Supremo Tribu
nal Federal (STF). O atual presiden
te, com mandato até 20 de fevereiro 
de 87 é o ministro José Carlos 
Moreira Alves, 52, paulista de Tauba-
té. 

Moreira Alves passou a infância no 
Rio de Janeiro e bacharelou-se em 
1955 pela Faculdade Nacional de 
Direito da Universidade de Brasília 
(UNB), doutorando-se em 1957, tam
bém pela UNB. Além de advogado, 
Moreira Alves é professor desde 57 

em universidades no Rio, Brasília e 
em São Paulo. 

O futuro presidente da instalação 
da Constituinte entrou na vida públi
ca em 1970 como chefe de gabinete do 
ministro da Justiça. De abril de 1972 
a junho de 1975 exerceu as funções de 
procurador-geral da República. Foi, 
também, membro do Conselho Jurí
dico da Associação Comercial de São 
Paulo, advogado do Banco do Brasil 
S/A; coordenador da Comissão de 
Estudos Legislativos do Ministério da 
Justiça (1969-72 e 1974-75); membro 
do Conselho Universitário da USP, 
membro e depois presidente das 
comissões revisoras dos anteprojetos 
dos códigos Civil, de Processo Penal 
e das Contravenções Penais. 

Da Sucursal de Brasília 

A Assembleia Nacional Constituin
te a ser instalada no dia Io de 
fevereiro de 1987 será composta pelos 
deputados e senadores eleitos em 
1986, mais os 23 senadores* eleitos em 
1982 com mandato até 1990. Ao 
mesmo tempo em que estarão elabo
rando a nova Carta, os parlamenta
res terão de funcionar como Congres
so ordinário, votando leis e emendas 
à atual Constituição. 

Na sessão de instalação,' presidida 
pelo presidente do Supremo Tribunal 
Federal, ministro Moreira Alves, a 
Assembleia Nacional Constituinte vo
tará o seu regimento interno. Nele 

ficará estabelecida a forma de funci
onamento e de trabalho. As reuniões 
serão comuns a deputados e senado
res que, na Constituinte, não têm 
distinção. O seu voto tem o mesmo 
peso. 

A Assembleia Nacional Constituin
te tem poderes ilimitados na redefi
nição da ordem jurídica e institucio
nal do País. Até mesmo as limitações 
previstas no artigo 47, parágrafo 1°, 
da atual Constituição, que impede 
emendas abolindo a República e a 
Federação, a ela não se aplicam. 

Portanto, se a maioria dos constituin
tes quiser, poderemos ter, por exem
plo, a monarquia implantada no País. 

Afif nega plano dos empresários 
para influenciar as eleições ""s 

PDT deverá defender a antecipação das diretas / 

i Da Reportagem Local 

Ao garantir que não está partici
pando de qualquer movimento de 
empresários destinado a financiar 
candidatos à Assembleia Nacional 
Constituinte, o presidente da Associ
ação Comercial de São Paulo, Gui
lherme Afif Domingos, 41, afirmou 
ontem que tal plano, se existe, é 
"ineficiente". "Num regime demo
crático e aberto às pressões é muito 
mais factível partir para a organiza
ção de um movimento de massa 
ideológico do que para a mobilização 
financeira". 

Afif Domingos foi citado pelo depu
tado Maurílio Fer re i ra Lima 
(PMDB-PE) como um dos organiza
dores de uma "caixinha" dos empre
sários do comércio, de Cr$ 4,5 
trilhões, para financiar a eleição de 
pelo menos trezentos constituintes. 

"A verba que representamos já foi 

gasta com o absurdo das taxas de 
juros e com o assalto dos impostos 
para financiar a ineficiência dos 
gastos públicos, agora agravada pelo 
nepotismo", respondeu Afif Domin
gos. 

Após afirmar que não participou de 
nenhuma reunião para discutir as
suntos relacionados com a campanha 
para a Constituinte, Afif Domingos 
disse representar "o pequeno empre
sário e a classe média, que formam o 
bloco de contribuintes e o segmento 
mais desrespeitado pelo Estado que 
existe no Pais". Segundo ele, "o 
parlamentar hoje é muito mais 
sensível ao grupo de pressão organi
zado no campo das ideias do que ao 
eventual comprometimento financei
ro que assumir em campanha". Por 
isso, acrescentou, "estamos nos fir
mando na defesa de convicções e não 
na defesa de conveniências". 

Para anunciar na Folha é só 
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Da Sucursal de Brasília 

Tão logo se instale a comissão 
mista do Congresso que vai opinar 
sobre a mensagem governamental de 
convocação da Assembleia Nacional 
Constituinte, o líder do PDT na 
Câmara, deputado Nadir Rossetti 
(PDT-RS), 47, pedirá, em subemenda 
aquela iniciativa, a antecipação das 
eleições diretas para presidente da 
República em novembro de 1986. 

Por sinal, ao se inteirarem do texto 
do anteprojeto governamental da 
Constituinte, diversos parlamentares 
manifestaram estranheza diante do 
conteúdo da emenda. 

O deputado Nelson Marchezan 
(PDS-RS), 47, ex-líder do governo 
João Figueiredo na Câmara, não 
concordou com o artigo primeiro da 
emenda, que confere aos senadores 
eleitos em 1982 o direito de serem 
constituintes em Io de fevereiro de 
1987. 

"Prezo muito o senador e ministro 
Marco Maciel — disse Marchezan — 
mas tenho certeza de que sua parti
cipação na Constituinte será objeto 
de impugnação." 

Já o senador Itamar Franco 
(PMDB-MG), 54, foi quem primeiro 
reclamou do teor do anteprojeto da 
emenda constitucional da Constituin
te. Ele considerou inaceitável a 
referência do artigo 2o, que dá aos 
constituintes poderes para revoga
rem a Federação e a República. 

"No artigo inicial — frisou Itamar 
— afirma-se que a Assembleia é livre 
e soberana. Assim, a referência às 
restrições do artigo 47°, parágrafo Io 

é absolutamente dispensável." 
Itan.ar reclamou, ainda, do fato de 

se conceder na mensagem presiden
cial "plena autoridade ao presiden
te do Supremo, que dirigirá a sessão 
preparatória da Constituinte. Segun
do ele, isso lhe parece resquício de 

autoritarismo, pois pode ocorrer a 
hipótese de o presidente do Supremo 
não realizar a sessão inaugural até 
por motivo de chuva. 

Pres idente d o TSE 
Em círculos do PDS, a ideia, no 

caso, é a de que a Constituinte seja 
presidida pelo presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, uma vez que, na 
oportunidade, poderão surgir ques
tões que talvez acabem por ser 
apreciadas pelo STF. Os pedessistas 
também estranham que a emenda 
governamental fale em aprovação 
das teses da Constituinte em dois 
turnos. Ao que dizem, não foi assim 
que se elaborou a Constituição de 46 e 
os dois turnos de votação podem 
tornar-se uma farsa, como a que hoje 
se verifica, quando o segundo turno 
começa minutos depois do primeiro e 
sem qualquer verificação de quorum. 

Em 46 — conforme lembrou um 
constituinte daquele ano — os traba
lhos da Constituinte foram dirigidos, 
inicialmente, pelo então presidente 
do TSE, Waldemar Falcão, com 
redação do texto da nova Carta por 
uma comissão de 37 parlamentares, 
de todos os partidos. Esse texto foi 
emendado em plenário e voltou à 
Grande Comissão, que elaborou o 
substitutivo afinal transformado na 
Constituição de 46. 

Parlamentares como Marcelo Li

nhares (PDS-CE), 61, querem que o 
ato convocatório da Constituinte seja 
o mais completo possível, discipli
nando até o horário de funcionamento 
da Assembleia e do Senado e da 
Câmara. 

No Congresso, representantes de 
todos os partidos correram à biblio
teca, para tomar conhecimento dos 
regimentos das Constituintes de 1934 
e 1946. O primeiro foi utilizado, por 
decreto do ex-presidente interino da 
República, o ministro José Linhares, 
pelos constituintes de 46, até que 

estes elaborassem seu próprio regi
mento. O Diário do Congresso Nacio
nal de 13 de março de 1946, no qual 
fora publicado o regimento da Consti
tuinte, tinha sido requisitado pelo 
ministro da Justiça, Fernando Lyra. 
Prisco Viana, líder do PDS, informou 
que Fernando Lyra vai visitá-lo e ao 
líder pedessista no Senado, Murilo 
Badaró, para mostrar-lhe, oficial
mente, o documento da convocação 
da Constituinte. Depois, salientou que 
o PDS deverá reunir sua Executiva 
Nacional, a fim de posicionar-se 
diante dessa matéria. 

COMEÇOU 

I Q U I D A Ç Ã O 

PRELUDE 

NOTA OFICIAL 
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E OS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA 
DO DISTRITO FEDERAL E DO ESTADO DE SÃO PAULO face à matéria publicada pe
ia revista ISTO É desta semana, sobre a doença e tratamento do falecido PRESI
DENTE TANCREDO NEVES tornam público que: 

1- Os atos médico-hospi tal ares relativos à doença, tratamento e óbito daquele 
eminente Homem Público, estão sendo apurados, do ponto de vista ético 
profissional, na forma da lei e das normas que disciplinam a atuação dos 
Conselhos de Medicina. 

2 - Os resultados da apuração em andamento, serão divulgados quando de sua 
conclusão, de acordo com a praxe adotada pelos Conselhos que estão cons
cientes de suas responsabilidades institucionais e históricas. 

3 -Não há qualquer evidência de que as acusações e suspeitas ora apresenta
das pela revista ISTO É, tenham o menor fundamento de verdade, pelo que 
as consideram levianas, fantasiosas e irresponsáveis. 

4-Manifestam, outrossim, sua grande preocupação quanto a origem e aos ob-
jetivos da referida matéria, no momento em que a Nação Brasileira busca o 
caminho da normalidade democrática, ressentindo-se ainda, da ausência do 
saudoso PRESIDENTE TANCREDO NEVES, construtor da Nova República. 

São Paulo, 25 de junho de 1985. 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 
, DR. GABRIEL WOLF OSELKA-PRESIDENTE 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL 
DR. FRANCISCO ÁLVARO BARBOSA COSTA — PRESIDENTE 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SA0 PAULO 
DR. FERNANDO LEITE DE CARVALHO E SILVA-PRESIDENTE. 


