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O ministro da Justiça, Paulo 
Srossard, poderá ser convocado na 

~*ejjnanà que vem a repetir — ou dès-
Sèritir — rio Congresso, diante dos 

parlamentares, as acusações de que 
«rConstituinte está repleta de "asnei-
•*às", "bobagens", "fantasia" e "de-
sotdem mental", conforme ele mes-
mo declarou a O Estado, em entrevis 
ta publicada na edição de ontem. In-

' dignado com as declarações do mi • 
j nistro, o deputado paulista Arnaldo 
{Faria de Sá, líder do PTB na Consti 

tuinte, informou ontem que Já na 
I próxima sessão da Constituinte, ter-

ça-feira, vai apresentar pedido for
mal de convocação de Brossard. 

"O Executivo é que está acovar
dado como um todo para tomar as 

; medidas necessárias à colocação do 
País nos trilhos" — protestou ontem 
em São Paulo o constituinte paulista: 
"Ele usou de má fé propositada, para 
pôr nas costas do Legislativo a res-

" ponsabilidade pela crise brasileira e 
mascarar a culpa do governo. É la-

$ mentável que o ministro da Justiça, 
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que deveria manter a ordem, fique 
lançando a cizânia no País". 

Em Brasília, o líder do PDS no 
Senado, Jarbas Passarinho (PA), 
concordou em parte com as declara 
ções de Brossard. Passarinho admi
tiu que falta prestígio aos líderes da 
Constituinte e lembrou que essa si
tuação começou com a ideia de cria
ção de uma grande comissão, contra 
a qual os parlamentares se insurgi 
ram, com receio do restabelecimento 
de diferentes classes de constituin 
tes. Com a tese, frisou, surgiu tam
bém uma verdadeira rebelião contra 
as lideranças, que recuaram, abrindo 
mão da iniciativa. Passarinho não 
quis opinar sobre 
as classificações 
mais agressivas 
de Brossard, mas 
reconheceu que o 
atraso nos traba
lhos se deve, em 
parte, ã insistên 
cia da Ordem dos 
Advogados do 
Brasil (OAB) em 
favor da Consti
tuinte exclusiva, 
destinada unica-
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mente a elaborar o novo texto consti
tucional. 

Como não conseguiu aprovar a 
tese, prosseguiu o senador, a OAB 
voltou ã carga por ocasião do exame 
do Regimento Interno, quando foi 
discutida a questão da soberania. O 
debate em torno do assunto, con 
cluiu, acabou gerando confusão e re
tardando o início dos trabalhos. 

"PUXÃO DE ORELHAS" 

"É fácil jogar pedras" — comen 
tou em Porto Alegre, o deputado Vic 
tor Faccioni (PDS-RS). "Está na ho
ra é de dar um puxão de orelhas no 

governo. Se hou
vesse governo, os 
constituintes te
riam um exem 
pio. Mas não há 
governo e a Cons 
tituinte nã conse
gue ser um exem 
pio para o gover
no, porque reflete 
as suas contradi
ções." A seu ver, 
todos os proble
mas que estão 

ocorrendo na Constituinte são refle
xo da "disputa pelo poder no gover
no. O PMDB e o PFL buscam, na 
Constituinte, posições que possam 
fortalecê-los no governo. Um está 
querendo enfraquecer o outro e aca
bam prejudicando o debate especifi
co da nova Constituição. Toda a dis
puta que houver se reflete no traba
lho da Constituinte". 

Faccioni entende que a crise eco
nómica do País, "em decorrência do 
vazio de poder, porque o governo não 
tem plano de desenvolvimento eco 
nômico", também ecoa na Consti
tuinte, fazendo com que "as forças se 
desviem de seu trabalho específico, 
debatendo a crise económica por me
do de que o mau exemplo do Execu
tivo, que naõ governa, se reflita na 
Constituinte". Quanto aos erros que 
os constituintes estariam cometen 
do, considerou que os parlamentares 
apenas representam "as mesmas 
contradições da sociedade brasilei
ra". E destacou: "A Constituinte não 
é formada por anjinhos nem por gé
nios, mas por representantes da so
ciedade reíletindo as suas contradi
ções". 

Proposta Armos, só subsídio 
BRASÍLIA 
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A proposta de Constituição elabo
rada pela comissão Afonso Arinos não 

a deverá ser acolhida formalmente, para 
discussão nas comissões da Assem-

«bléia Constituinte, informou ontem, 
Jj em Brasília, o deputado gaúcho Nel

son Jobim (PMDB), integrante da Co-
• missão de Sistematização. 
l A proposta da comissão Arinos foi 

{encaminhada à Mesa da Constituinte 
pelo deputado paulista Manuel Morei
ra (PMDB). Além disso, o próprio 
Afonso Arinos (PFL-RJ) deverá for
malizar o anteprojeto, atendendo su-

-gestão do deputado Victor Faccioni 
:(PDS-RS). 
-' - Segundo Jobim, a proposta da co
missão de notáveis serviria apenas de 

subsídio, a exemplo de Cartas Consti
tucionais de vários países, conforme 
levantamento feito pelo jurista Miguel 
Reale Filho, assessor especial do pre
sidente da Constituinte. 

O deputado gaúcho lembrou, ain
da, que o Regimento Interno da Cons
tituinte não permite a apresentação de 
substitutivo — e a proposta da comis
são Arinos não deixa de ser uma 
emenda substitutiva ao projeto que se
rá elaborado. 

Nelson Jobim conversou com o re-
látor-geral da Comissão de Sistemati
zação, deputado Bernardo Cabral, e 
com líderes do PMDB. Na sua opinião, 
a Comissão de Sistematização não po
de, nem deve, ficar alheia aos traba
lhos das comissões temáticas e das 
subcomissões. 
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Dia 1 °, CUT pedirá diretas 
ABC 

AGÊNCIA ESTADO 

A Central Única dos Trabalhado
res (CUT) vai comemorar o Io de Maio 
com uma campanha nacional pelas 
eleições diretas para presidente da 
República. As regionais da CUT em 
todo o País estão orientadas para 
promover atos públicos no dia do 
Trabalho com o slogan "Dívida ex
terna, jamais; diretas já". As princi
pais manifestações, porém, serão 
realizadas na Grande São Paulo, re
duto político da entidade, e onde es
tarão presentes suas principais lide
ranças — o presidente nacional, Jair 
MeneguelU, e o deputado Luiz Igná-
cio Lula da Silva. 

MeneguelU e Lula vão reunir-se 
em São Bernardo do Campo, para 

um ato público com shows de música 
sertaneja e discursos contra o paga
mento da dívida externa e pela refor-
ma agrária. Haverá comemorações 
ainda em São Paulo (Praça da Sé, ás 
10 horas), na Baixada Santista, no 
Vale do Paraíba, Ribeirão Preto e 
Campinas. Os organizadores da cam
panha estão tentando escalonar os 
horários das manifestações de tal 
forma que Lula e MeneguelU possam 
estar em vários lugares. 

A CUT está sozinha na organiza
ção das comemorações do 1° de Maio. 
"Nesse ano, nem se pensou em unifi
cação", garante o presidente da 
CUT-ABC, João Avamileno, referln-
do-se ã possibUidade de a CGT en
grossar a lista dos patrocinadores 
das manifestações. 

Cabral acusa empresas 
de pressionar governo 

. R I O 
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O deputado Bernardo Cabral 
(PMDB), relator da Comissão de Sis
tematização — a mais importante da 
Constituinte denunciou ontem, após 
reunir-se com o governador Moreira 
Franco, no Rio, que "empresas multi
nacionais estão pressionando a queda 
do ministro Dilson Funaro. São gru
pos de interesse que começam a ser 
contrariados pela política do governo 
em relação à dívida externa". Cabral 
lamentou "a turbulência por que pas
sa o País nesta fase de transição, com o 
perigo de haver muito dinheiro em 
jogo". 

Cabral retribuiu a Moreira Franco 
uma visita que recebeu em Brasília na 
terça-feira. Ficou com o governador 
durante uma hora, no Palácio Guana
bara, conversando "sobre Constituin
te, reforma ministerial, Royalties do 
Petróleo e parlamentarismo". Cabral 

garantiu que não esteve no Rio para 
pedir apoio do governador para suas 
ideias sobre o parlamentarismo, mas 
enfatizou que "o Rio é o centro político 
do País atualmente, possui uma ban
cada grande na Constituinte e agora 
terá mais uma voz no Parlamento —a 
dele, Bernardo Cabral — para ronse-
guir o imediato pagamento dos Royal
ties. Cabral esclareceu também que, 
como relator da Comissão de Sistema
tização, não vai impor o parlamentaris
mo, mas trabalhará conforme a deci
são da maioria". 

a 
MINISTÉRIO 

Cabral apoia a atitude dos gover
nadores de São Paulo, Rio e Minas, de 
pressionar a reforma ministerial, por
que isso "não é conspiração". Segundo 
ele, "o problema precisa ser soluciona
do a curto prazo. E, com certeza, a 
reforma virá. Temos apenas que 
aguardar sua publicação no Diário 
Oficial". 

Cartos Cnicarõqo 

Cabral retribui visita que recebeu de Moreira 


