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Lucena reabre 
o Congresso. E 
admite papel 
secundário. 

0 discurso agradou os parlamentares, mas silenciou os adeptos da Constituinte exclusiva. 
O presidente do Senado, Hum

berto Lucena (PMDB-PB), instalou, 
Ontem de manhã, a primeira sessão 
ljegislativa da 48" Legislatura do 
Congresso Nacional, dec l a r ando 
estar este "cônscio do papel secun
dário que lhe é reservado durante 
o período de funcionamento da As
sembleia Nacional Constituinte", 
mas de ixando claro caber-lhe a 
atribuição de emendar a Constitui
ção vigente. 

Lucena falou ao encerrar a ses
são e logo depois que o primeiro-
secretário do Senado, Jutahy Ma
galhães (PMDB-BA), leu a introdu
ção da mensagem anual do presi
dente da República. Nela, o presi
dente ressalta a importância da 
Constituinte, fala da sua decisão 
de suspender o pagamento dos ser
viços da dívida externa, dá respos
ta aos que criticam o governo por 
não contar o déficit público, defen
de o Plano Cruzado ("quem ousará 
dizer que não deu certo?") e afirma 
que o País não cairá na recessão. 

A sessão durou apenas 25 mi

nutos, mas começou com 40 minu
tos de atraso porque se aguardava 
a chegada do presidente do Supre
mo Tribunal Federal , ministro Jo
sé Carlos Moreira Alves. Ele en
trou no plenário minutos depois de 
aberta a sessão e, após a execução 
do Hino Nacional, foi convidado a 
totaar assento à Mesa, ao lado es
querdo de Humberto Lucena. A di
reita, estava o presidente da Câma
ra, Ulysses Guimarães. Um só mi
nistro de Estado compareceu — 
além do chefe do Gabinete Civil, 
Marco Maciel, portador da mensa
gem presidencial. Foi o ministro-
chefe do SNI, general Ivan de Sou
za Mendes. 

Como de praxe, logo depois de 
declarar aberta a sessão, o presi
dente do Congresso, Humberto Lu
cena, pediu aos líderes partidários 
que introduzissem no recinto o mi
nistro Marco Maciel, que desde as 
9h50 se encontrava no gabinete do 
p r e s i d e n t e do Senado, portando 
um exemplar da mensagem, em en
cadernação verde, de luxo, e de 

formato bem maior q u e o dos 
exemplares impressos, destinados 
aos parlamentares e às autorida
des em geral. O líder do PDS na 
Câmara, deputado Amaral Neto, 
juntou-se à comitiva, mas o seu co
lega do Senado, Jarbas Passarinho, 
permaneceu sentado. 

A mensagem presidencial con
seguiu alguns aplausos dos parla
mentares no ponto em que se refe
ria à dívida externa. Humberto Lu
cena também arrancou aplausos 
quando se declarou "sensível" à 
ideia de uma auditoria na dívida 
externa brasileira, para se "sepa
rar o joio do trigo"; quando disse 
ser "inadmissível, num regime ple
namente democrático, que o Con
selho Monetário Nacional e o Ban
co Central tenham mais poder do 
que o Congresso Nacional"; quan
do defendeu a necessidade de uma 
reforma agrária; e quando falou do 
pape l s ecundár io rese rvado ao 
Congresso neste período da Consti
tuinte. 

Mas os defensores da "Consti

tuinte exclusiva", se gostaram des
sa afirmação, ficaram em silêncio 
ao ouvir o senador desdobrar o seu 
pensamento. Ele disse que, mesmo 
assim, o Congresso " p r o c u r a r á 
cumprir a sua missão constitucio
nal". Notou também que, enquanto 
a Constituinte "tem absoluta e to
ta l sobe ran ia para fazer a nova 
Constituição", (...) o Congresso pos
sui a competência de emendar a 
Constituição vigente e, para isso, 
estará pronto para "servir aos altos 
desígnios da Assembleia Nacio
nal". Disse ainda que a revisão da 
Lei de Segurança Nacional, da Lei 
de Imprensa, da Lei das Inelegibi 
lidades, da Lei dos Estrangeiros f 
da Lei de Greve depende agora Ai 
Consti tuinte e deverá s e r feita 
"após a nova Constituição". Luce
na concluiu anunciando a convoca
ção de sessão do Senado para as 18 
horas do dia 9 — quando deverão 
ser aprovadas normas compatibili
zando o seu funcionamento com o 
da Constituinte. 

Ary Ribeiro 

UMA MENSA3EM OIMISIÀ 
O clima de paz e de ampla li 

berdade nas eleições de deputados 
e senadores e de governadores foi 
r e s s a l t a d o pe lo presidente José 
Sarney em sua mensagem de sau
dações à reabertura do Congresso 
Nacional, ontem pela manhã. 

Segundo o presidente da Repú
blica, na mensagem entregue pelo 
ministro-chefe do Gabinete Civil, 
Marco Maciel, o processo político 
brasileiro foi marcado, no ano pas
sado, "pela eleição dos integrantes 
da Assemble ia Nacional Consti
tuinte, fato do maior relevo e con
soante com as aspirações da socie
dade brasileira, cr istal izadas ao 
longo do período de arbítrio" e pe
lo clima de paz e de liberdade das 
eleições, que contribuiu "para o 
engrandecimento das instituições 
e a normalidade democrática". 

O presidente José Sarney des
tacou o Ministério da Justiça como 
responsável pela coordenação po
lítica, buscando a harmonia entre 
os diversos níveis de governo e 
com o Tribunal Superior Eleitoral: 
'No quadro de proteção dos direi

tos fundamentais da pessoa huma
na, os concernentes à vida e à segu
rança sobrelevaram-se dentre to
dos os demais, de vez que , sem 
eles, todos os demais tendem a tor-
nar-se s e c u n d á r i o s " , afirmou o 
presidente ao fazer, setorialmente, 
uma avaliação do Minis tér io da 
Justiça, lembrando a difusão, a ní
vel nacional , de campanhas de 
combate à violência e à criminali
dade. 

Para 1987, conforme a mensa
gem de Sarney, o Ministério da Jus
tiça implantará o programa Cruza
da Antiviolência, que dará priori
dade à restruturação e ampliação 
do sistema penitenciário, além de 
procurar contribuir, na área jurí
dica, para adequar os diplomas le
gais, de forma a entender "aos di
tames da Carta Constitucional". 

Diplomacia 
Os resultados da política eotter-

na bras i le i ra foram amplamente 
positivos, considerou, em sua men
sagem, o presidente da República, 
afirmando que "o Brasil continuou 
a fortalecer sua posição no cenário 
internacional, como resultado do 
processo de consolidação demo
crática, e se manteve den t ro de 
uma linha invariável de coerência 
com os tradicionais princípios que 
inspiram seu relacionamento com 
outros Estados e sua atuação nos 
mais diversos foros". 

Na análise setorial do Ministé
rio das Relações Exteriores, Sar
ney destacou o reatamento de rela
ções diplomáticas com o governo 
de Cuba, em julho, e as visitas pre

sidenciais a Portugal, Cabo Verde, 
Itália, Vaticano, Argentina e Esta
dos Unidos. Para 1987, o presiden
te previu que as atenções da diplo
macia brasileira continuarão vol
tadas para as questões políticas e 
económicas de maior relevo, como 
a busca de uma nova ordem econó
mica internacional, mais justa pa
ra as nações em desenvolvimento. 

Militares 
O ano de 1986 pode ser conside

rado, segundo a mensagem presi
dencial, marco decisivo para o Mi
nistério do Exército, "balizando o 
início de sua modernização", res-
saltando-se a atuação no Projeto 

NA ECONOMIA 

E 

Na mensagem encaminhada, ontem, 
ao Congresso, o presidente da República, 
ao abordar a performance da economia, 
afirmou que, "mais uma vez", consegui
mos uma "situação ímpar em termos 
mundiais", com o PIB crescendo 7,7% 
(8,3% em 1985) no ano passado, desta-
cando-se 12% de evolução do produto 
industriai, 13% do comércio e 17% das 
comunicações. 

A mensagem, contudo, procurou dar 
ênfase aos aspectos positivos do Plano 
Cruzado, como o crescimento da renda 
salarial e do nível de emprego, mas passou 
i margem da crise de desabasteamento, 
da volta da inflação e da indexação, e da 
perda de reservas que precipitou a crise 
cambial levando o País a recorrer à mora
tória. 

Refletindo o imobilismo e a indefini
ção do governo, o documento não men
ciona nenhum programa de ajuste da eco
nomia, a partir do fracasso do Plano Cru
zado, Umitando-se a repetir as diretrizes 
do Plano de Metas, cujas quantificações 
estão sendo reestimadas pelo próprio go
verno, a partir do crescimento do PIB este 
ano — que a mensagem sugere ficará en
tre S e 6%, contra a estimativa de 7% do 
plano elaborado em julho do ano pas
sado. 

Sarney mandou também um recado 

ao que chamou de "permanentes questio-
nadores da gestão económica, que acusam 
monótamente o governo de se omitir 
diante do déficit público". Na mensagem, 
ele diz que o déficit foi de 4,3% do PIB em 
85, caindo para 2,9% no ano passado. 
Também defendeu o Plano Cruzado, afir
mando que graças a ele a inflação atingiu 
62,4% em 86, contra uma expectativa 
anterior de 500% e a taxa de 233,7% 
verificada em 85. 

O presidente voltou a insistir no su
cesso da parte social de seu governo, asse
gurando que uma melhor distribuição de 
renda continua entre suas metas princi
pais. Apelou ainda para que todos colabo
rem para aumentar a poupança interma, 
"para que se criem as bases de um ajusta
mento sem recessão, sem desemprego e 
sem perda dos ganhos reais do salário". 

Já ao final da mensagem, o presiden
te Sarney falou novamente na suspensão 
dos pagamentos dos juros da dívida exter
na, sem referir-se nunca à palavra morató
ria: "Estancada a sangria que debilita o 
organismo nacional, Haveremos de criar 
condições para que o serviço da dívida 
seja apenas um encargo e um compromis
so, e não um fator de estrangulamento do 
nosso desenvolvimento". 

Mi lano Lopes 

Força Terrestre 90 (FT 90), deta
lhado até 1990, mas estendendo-se 
além do ano 2000. Para 1987, segun
do a mensagem, o Exército preten
de reorganizar e reequipar com
p l e t amen te as brigadas, visando 
um melhor nível de presteza e fun
cionamento; realizar estudos, le
vantamentos e ações preliminares 
para a efetiva implantação da avia
ção do Exército; implantar a pri
meira fase do Centro de Instrução 
de Guerra Eletrônica (Cige); e con
cluir a modernização de todos os 
blindados do Exército, seja sobre 
lagartas ou rodas. 

No Ministério da Marinha, o 
presidente afirmou ter havido uma 
aplicação "otimizada dos recursos 
existentes". Setorialmente, o pro
grama de reaparelhamento, que vi
sa à obtenção de um poder naval 
compat ível com a grandeza do 
País , vem sendo r igorosamente 
cumprido, dando ênfase à constru
ção naval brasileira. Na mensagem 
Sarney ressalvou ainda os traba
lhos realizados, ano passado, pela 
Comissão Interministerial para os 
Recursos do Mar, no planejamento 
do Programa Antártico Brasileiro. 

Aprimoramento dos recursos 
humanos, desenvolvimento da in-
f ra-es t ru tura , fortalecimento da 
capacidade operacional da Força 
Aérea , desenvolvimento da avia
ção civil e, sobretudo, um extraor
dinário esforço na área da ciência 
e tecnologia, foram os principais 
destaques apresentados pelo Mi
nistério da Aeronáutica, segundo a 
mensagem presidencial ao Con
gresso Nacional. Setorialmente, a 
Embraer foi lembrada pelo projeto 
do avião de combate AMX, em con
sórcio com a Itália, e pelo prosse
guimento dos trabalhos de implan
tação do Sistema de Defesa Aérea 
e Controle do Tráfego Aéreo (Sin-
dacta) , com implantaão de dois 
centros no Rio Grande do Sul. 

António Arrais 
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