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jpoiuna do Casteiio PFL faz apelo a Ulysses para 
Câmara funcionar normalmente 
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Concessões não 
evitam confronto 

PELO menos um dos conselheiros habi
tuais do presidente José Sarney reco-

mendou-lhe que não concordasse com qual
quer proposta que importe em reconhecer à 
assembleia constituinte a prerrogativa de 
alterar, por via do seu regimento interno, a 
ordem constitucional vigente. Isso seria váli
do não só para o propósito do Sr. Ulysses 
Guimarães de impedir que o Senado se 
reúna e inicie seus trabalhos, invalidando 
assim qualquer iniciativa regimental da 
Constituinte que ferisse o fato consumado da 

" operação parlamentar constitucional, como 
também para o dispositivo que dá à assem
bleia poderes de votar "projetos de decisão" 
visando a "salvaguardar" a Constituinte de 
atos que afetem seu funcionamento. 

Se o presidente Sarney não fizer agora 
seu ato de resistência, estaria apenas adian
do a batalha que travará em pouco tempo 
contra o grupo Pró-Soberania, que, a pretex
to de salvaguardar os direitos da assembleia, 
poderá propor a anulação de qualquer ato 
do governo ou até mesmo a supressão do 
próprio governo, que, exercendo o papel de 
condutor da transição política, embaraça a 
aspiração dos constituintes de ditarem desde 
já a régua e o compasso da ação política e 
administrativa dos poderes da República. 

A resistência do PFL teria um ponto 
fraco que o líder José Lourenço acertou com 
o líder Luís Henrique para alterar a redação 
do parágrafo VII do artigo 27 que trata da 
atribuição de poderes de intervenção na 
ordem constitucional em vigor à assembleia 
constituinte. Qualquer que seja a transigên
cia do grupo Pró-Soberania, representado 
pelo líder do PMDB, com palavras que 
atendam a escrúpulos menores do líder do 
PFL, seria irrelevante na medida em que não 
deixaria de concordar com os projetos de 
decisão que alterariam a ordem constitucio
nal e poderiam intervir no exercício do 
poder executivo pelo presidente José 
Sarney. 

O líder do governo, Sr. Carlos SanfAn-
na, vem sendo criticado entre correliginários 
do presidente da República pela facilidade 
com que colaborou na redação de uma 
emenda que deixaria o Palácio do Planalto 
inteiramente a descoberto. Não se querendo 
supor que o Sr. SanfAnna se deixasse per
turbar por uma questão de dupla lealdade, 
prefere-se atribuir-lhe escassez de avaliação 
política no episódio que tentaria em seguida 
corrigir mediante a mobilização de depu
tados para retirada de plenário, coisa que 
aconteceu menos por sua intervenção do que 
pela mobilização direta partida da Presidên
cia da República. 

Se prevalecer o acordo de lideranças, o 
Sr. José Sarney estaria desarmado diante da 
Constituinte, a tal ponto que não lhe restaria 
alternativa senão propor a imediata defini
ção do seu mandato e a criação de um 
sistema parlamentar de preservação da sua 
autoridade e da ação do governo em detri
mento do suporte que lhe dá supostamente o 
PMDB. Por isso mesmo aconselha-se o pre
sidente a travar sua batalha agora e não 
depois, quando suas condições estariam en
fraquecidas pelo poder conquistado regi-
mentalmente pelos constituintes. 

Quanto ao funcionamento da Câmara e 
do Senado, trata-se de ato que não pode 
decorrer de disposição de um regimento 
interno da Constituinte. Somente as duas 
câmaras legislativas, por iniciativa própria, 
poderiam deliberar sobre a conveniência de 
optarem por um recesso durante os traba
lhos constituintes com a ressalva de convoca
ções extraordinárias. O caminho pelo qual 
está seguindo o Sr. Ulysses Guimarães é tido 
como atentatório ao pacto da transição de
mocrática e ao respeito implícito a que se 
comprometeu a preservação da ordem cons
titucional até que ela seja mudada. 

O Poder Judiciário 

O ministro aposentado do Supremo Tri
bunal Federal Sr. Clóvis Ramalhete passou o 
seguinte telegrama ao senador Fernando 
Henrique Cardoso: 

"Judiciário vai fazer cem anos é o grande 
esquecido da República. O Brasil cresceu 
mas Judiciário não, eis o diagnóstico. La
mento que projeto Regimento Constituinte 
não prevê Comissão competente para ques
tões do Judiciário que é a chave do regime. 
Nele falta onde se cuide da crise intolerável 
do Supremo Tribunal que recebe 20 mil 
processos ano, e noto que Vara do Trabalho 
Rio guarda 40 mil feitos empilhados. Projeto 
do Regimento Constituinte não dispõe onde 
se decida suprimento federal aos vencimen
tos juízes interior do estado nem onde se 
ponha a grande questão nacional da inde
pendência financeira dos tribunais dos esta
dos perante o poder executivo local, e outras 
questões vão ficar sufocadas na Constituinte 
sem comissão adequada para encaminhá-las, 
tal como justiça agrária e Juntas Proteção 
Consumidores. Não há povo livre sem juízes 
independentes. Saudações, seu patrício e 
admirador." 

A CUT em Brasília 

A CUT dominou em Brasília o Sindicato 
dos Servidores de Limpeza Urbana, articu
lando e promovendo a greve dos garis em 
pleno carnaval. Pessoalmente, o governador 
José Aparecido identificou os líderes da 

f reve numa visita de surpresa ao Serviço de 
jmpeza Urbana. 

Carlos Castello Branco 

Brasília — O líder do PFL, deputado 
José Lourenço, vai fazer um apelo ao 
presidente do PMDB, da Câmara e da 
Constituinte, deputado Ulysses Guima
rães, para colocar a Câmara em funciona
mento normal a partir de segunda-feira. 
Alguns senadores, inclusive do próprio 
PMDB, já estão tentando estabelecer na 
prática o funcionamento das duas Casas 
do Congresso, em contraposição à pro
posta de regimento assinada pelo senador 
Fernando Henrique Cardoso (PMDB-
SP), de haver convocação extraordinária 
de Câmara e Senado apenas para votação 
de matérias urgentes ou de relevância 
nacional. 

— Isso é um golpe, uma insensatez 
— diz o deputado António Britto 
(PMDB-RS), que falou longamente por 
telefone com o líder de seu partido na 
Câmara, Luiz Henrique (SC). Segundo 
Britto, "o que se discute não é se a 
Câmara e o Senado vão funcionar, mas se 
a Constituinte vai funcionar. Tudo o que 
está acontecendo agora é uma preliminar 
para o verdadeiro jogo, que é fazer uma 
nova Constituição ou reformar a de 1967. 
Trata-se, portanto, de uma questão polí
tica e ideológica". 

Necessidade de regimento 
Britto também criticou o líder do 

PFL, que já havia feito um acordo com o 
PMDB sobre a discussão da soberania da 
Constituinte, numa reunião na casa de 
Ulysses, quinta-feira última, e uma con
versa com Luiz Henrique, no domingo. 
"Eu não entendo o José Lourenço. A 
cada dia ele tem uma posição diferente." 

O parlamentar gaúcho diz que "é 
necessária a aprovação de um regimento, 
logo, para que a Constituinte comece a 
funcionar de fato" e garante que o 
PMDB não tem tido posições irredutí

veis. Entretanto, além da disposição de 
José Lourenço e de vários senadores de 
colocarem em funcionamento ordinário a 
Câmara e o Senado, há reações também 
dos pequenos partidos à proposta de 
Fernando Henrique. 

— Os pequenos partidos não estão 
sendo ouvidos e nós não vamos aceitar 
pratos feitos — diz o líder do PDS na 
Câmara, Amaral Neto (RJ), ameaçando 
com obstrução. Ele garante que vai pedir 
votação nominal de 130 destaques ao 
regimento, o que pode retardar a votação 
final em, pelo menos, 25 dias, a partir da 
quarta-feira. 

Eis os principais itens de divergência 
entre PFL e PMDB: 

Soberania — Pela emenda do depu
tado Maurílio Ferreira Lima (PMDB-PE) 
ao parágrafo 7 do artigo 57 do regimento, 
os "projetos de decisão" da Constituinte 
poderiam sustar medidas que pusessem 
em risco a soberania da Assembleia, o 
que, na prática, daria direito aos consti
tuintes de reverem a atual Constituição. 
O PFL chiou, mas, em encontro com 
Ulysses, na quinta-feira, José Lourenço 
acatou a troca de "sobrestar" por "salva
guardar" a soberania e reforçou esse 
acatamento em conversa com o líder do 
PMDB, no domingo. Ontem, contudo, 
ele disse que não há qualquer acordo e 
que este item ainda está em estudos. 

Câmara e Senado — A proposta de 
regimento assinada pelo relator Fernan
do Henrique Cardoso (PMDB-SP) esta
belece que a Câmara e o Senado serão 
convocados extraordinariamente para 
apreciar matérias urgentes ou de relevân
cia nacional e se reunirão às segundas-
feiras, nas tardes das sextas e todas as 
noites dos dias úteis. O líder do PFL diz 
que as duas Casas têm que funcionar 
normalmente e há articulações no Senado 

no mesmo sentido. O deputado António 
Britto pondera que, com isto, a Consti
tuinte seria uma mera comissão mista do 
Congresso, e a futura Constituição, em 
consequência, apenas "uma indesejável 
reforma da Carta de 1967". 

Comissões — A proposta de Fernan
do Henrique Cardoso prevê que as deci
sões das comissões da Constituinte sejam 
tomadas por maioria simples — ou seja, 
dos presentes. José Lourenço bate pé 
pela maioria absoluta — ou seja, dos. 
membros de cada comissão. Britto argu
menta que este quórum já é determinado 
para as votações do órgão maior de 
decisões, o plenário da Constituinte. 

Referendo popular — José Lourenço 
só aceita referendo se, no caso de o povo 
rejeitar a Carta elaborada pelos consti
tuintes, a Assembleia for automatica
mente dissolvida e forem convocadas no
vas eleições. Britto explica que o regi
mento apenas traça normas, mas que o 
artigo 59, sobre as decisões, não obriga a 
realização de um referendo popular. 
Com base no regimento, é a própria 
Constituinte que vai decidir se vai haver 
isso, se não vai haver ou se vai apenas em 
parte. 

Iniciativa popular — Pela proposta 
de regimento, é permitida a apresentação 
de proposições de autores alheios à Cons
tituinte, desde que tenham o endosso de 
30 mil assinaturas. José Lourenço quer a 
retirada deste item, sob a alegação de que 
privilegia setores organizados da socieda
de," como a CNBB," e que esses setores 
já podem, normalmente, usar o canal dos 
próprios constituintes. Britto responde: 
"Essa norma é uma inovação profunda
mente democratizadora e estabilizadora, 
pois abre a Constituinte à participação 
popular". 

Senado quer voltar a funcionar 
Brasília — Com a suspensão da 

votação do regimento da Constituinte, 
começaram a ser rompidos outros acor
dos que viabilizavam o seu funciona
mento. O melhor exemplo é o do artigo 
82, ao prever que o Senado e a Câmara 
só se reunirão em caráter extraordiná
rio e para exame de matéria "urgente 
ou de relevante interesse nacional". 

O Senado voltou atrás e quer votar, 
na próxima segunda-feira, uma resolu
ção que prevê seu funcionamento limi
tado mas para decidir sobre matéria a 
seu critério, e não apenas de urgente e 
relevante interesse nacional. Nesse ca
so, em vez de duas vezes por semana, 
como se imaginava originalmente, no 
Senado essa periodicidade poderia ser 
aumentada, tornando-se, progressiva
mente, quase regular, num movimento 
que poderia ser imitado pela Câmaia. 

No Senado, a reação as limitações 
de funcionamento contam o apoio da 
maioria, o que envolve o próprio 
PMDB, pois os parlamentares não de
sejam que a defendida soberania da 
Constituinte se exerça apenas à sua 
custa. Os constituintes, contudo, te
mem que a rebelião dos senadores 
resulte na escolha de comissões regula
res e sessões plenárias sistemáticas. 

Para a rotina política e económica 
do país, a importância do Senado atinge 
pelo menos quatro itens: a aprovação 
da nomeação de ministros para os tribu
nais superiores, feita pelo Executivo; a 
aprovação da escolha de embaixadores 
brasileiros no exterior; a votação de 
pedidos de empréstimos para os estados 
e municípios, o que inclue a rolagem da 
dívida dos governos estaduais; e legisla

ção para o Distrito Federal, que não 
dispõe de Câmara Municipal. 

Com funcionamento limitado, con
tudo, será possível manter tal rotina 
sem comprometimento, de acordo com 
os defensores da tese, mas na opinião 
do governo Senado e Câmara deveriam 
funcionar quase rotineiramente, por
que isso tornaria o momento político 
mais equilibrado, reduzindo as pressões 
da Constituinte. 

A Mesa do Senado, após a decisão 
da resolução sobre seu expediente co
meça a votar, na noite de segunda-
feira, mais de 200 proposições estagna
das na pauta desde a legislatura passada 
e assim divididas: 135 decretos-leis, 67 
atos relativos às questões financeiras de 
estados e municípios, 53 projetos de lei 
do Executivo e 14 indicações de embai-
xaduics urasiieuus no exienor. 

Presidente articula base parlamentar 
Brasília — Preocupado com a falta de 

apoio parlamentar, o presidente José Sar
ney decidiu assumir pessoalmente as arti
culações para garantir maior estabilidade 
para seu governo. Um fato que mostra as 
dificuldades atuais de Sarney no parla
mento é a existência de quatro projetos 
reduzindo o seu mandato, a serem exami
nados logo que a Constituinte retome 
seus trabalhos. Para enfrentar esse tipo 
de problemas, o presidente decidiu am
pliar a sua agenda de quarta-feira para 
receber o maior número possível de 
deputados e senadores. 

Sarney deseja, no breve contato pro

piciado por essas audiências, viabilizar 
bases de apoio por cima dos líderes dos 
partidos políticos. Ele já disse a assesso
res que não acredita na ideologia do 
político brasileiro, para quem tudo é uma 
questão de negociação. 

Sabendo negociar, um presidente 
consegue tudo, acredita Sarney. E é invo
cando o talento de político experiente 
que ele ampliará sua agenda de quarta-
feira, recebendo o maior número possível 
de parlamentares. Nessas conversas, co
mo sempre, o presidente discutirá litera
tura, economia, artes plásticas e até a 
construção de uma ponte no interior do 

Piauí, mas nenhum parlamentar deixará 
mais o Palácio do Planalto sem um pedi
do para ajudar o governo Sarney na 
Constituinte. 

Embora não queira, com essa atitu
de, esvaziar o papel do deputado Carlos 
SanfAnna como líder do governo, o 
presidente tem dito que não pode deixar 
entregue apenas a terceiros o papel de 
negociar a estabilidade do seu governo. 
E, para demonstrar que acredita no tra
balho de SanfAnna, ele pediu aos líderes 
do PFL, senador Carlos Chiarelli e depu
tado José Lourenço, que ajudem seu 
líder no Congresso. 

Waldir perde Chesf para António Carlos 
Brasília — O presidente José Sarney 

começou a agir contra o chamado "apoio 
crítico" do PMDB ao seu governo e 
resolveu deixar no fundo de uma gaveta, 
ao menos temporariamente, um telex 
assinado por todos os governadores elei
tos pelo PMDB do Nordeste reforçando 
o protesto de Waldir Pires e da bancada 
federal do PMDB da Bahia contra a 
indicação do engenheiro José Carlos Ale
luia para a presidência da Chesf (Centrais 
Elétricas do São Francisco). 

José Carlos Aleluia é ligado ao minis
tro António Carlos Magalhães e sua esco

lha foi feita pelo ministro das Minas e 
Energia, Aureliano Chaves, que apenas a 
comunicou a Waldir Pires. Surpreendido, 
o novo governador da Bahia procurou o 
presidente Sarney, mas até agora só con
seguiu mesmo foi adiar a publicação da 
portaria de nomeação de Aleluia. 

A alguns interlocutores que o pro
curaram em busca de uma solução para o 
impasse, o presidente foi claro: não está 
disposto a bancar a posição de Waldir 
Pires e comprar uma briga com o PFL, 
pois enquanto conta com o apoio incondi
cional dos pefelistas, o PMDB tem se 

escudado na tese do apoio crítico. "Como 
posso confiar em um partido que elege 
um líder (Luís Henrique, da Câmara) que 
diz, em sua primeira declaração, que sua 
posição é de apoio crítico ao meu gover
no?", disse o presidente. 

Sarney, que resolveu partir para o 
ataque aos parlamentares que considera 
"suspeitos" desde a crise gerada pela 
questão da soberania da Constituinte, 
queixou-se a alguns governadores de que 
está sendo vítima de investidas que visam 
encurtar seu mandato e desestabilizar seu 
governo. 

Só família lembra Tancredo 
Belo Horizonte e Brasília — Com 

uma missa em sua memória, celebrada à 
noite na Matriz de Nossa Senhora do 
Pilar pelo pároco, monsenhor Sebastião 
Paiva, familiares, amigos e conterrâneos 
do ex-presidente Tancredo Neves lem
braram em São Joào Del Rei, a data na 
qual Tancredo estaria festejando seus 77 
anos, 50 dos quais dedicados à vida 
pública. Não fosse a iniciativa da família, 
a data teria passado em branco em todo o 
estado. 

Em Brasília, nenhuma das poucas 
autoridades presentes na cidade — a 
começar pela mais importante delas, o 
presidente José Sarney —, fez qualquer 
menção ao aniversário de Tancredo. 

Sarney, no seu último dia de descan
so de carnaval, em sua fazenda de São 

José do Pericumã, teve um dia de tran
quilidade absoluta, interrompido apenas 
pela presença do seu amigo e assessor, 
ex-deputado Edson Vidigal, com quem 
almoçou, juntamente com sua mulher D. 
Marly. Não se tem notícia de que Sarney 
tenha ligado para D. Risoleta Neves, 
viúva de Tancredo. 

Dona Risoleta Neves, que descansa
va em sua fazenda da Mata, em Cláudio, 
no Oeste Mineiro, e os filhos Tancredo 
Augusto e Inês Maria foram representa
dos, em São João Del Rei, pela filha 
Maria do Carmo. Assistiram à missa 
ainda a irmã caçula de Tancredo, Maria 
Josina Neves Rezende, a Dona Zininha, 
seus sete filhos e netos. A família de 
Tancredo pretende celebrar uma missa 
no dia 21 de abril, lembrando o segundo 

aniversário de morte do presidente. Pro
mete então, divulgar amplamente o fato. 

Já em Cláudio, o prefeito Múcio 
Tolentino (PMDB), irmão de Dona Riso
leta, informou que não houve qualquer 
programação para comemorar a passa
gem do aniversário de Tancredo Neves. 
O filho do ex-presidente, Tancredo Au
gusto, que passou o carnaval em Cláudio, 
também não assistiu à missa em São João 
Del Rei, pois deixou a fazenda da Mata 
somente às 19h indo para sua residência 
em Belo Horizonte. O governador Hélio 
Garcia não despachou ontem e o goverj 

nador eleito, Newton Cardoso, que usou 
muito a imagem de Tancredo durante a 
campanha, se esqueceu da data, assim 
como sua assessoria. Cardoso passou o 
carnaval em uma fazenda e só hoje volta 
à capital. 
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ARQUIBANCADAS E CADEIRAS 
PISTA ESPECIAIS. INFORMAÇÕES: 

242-1447 — ANA CRISTINA HORÁRIO: 
10 às 12 Hs. e 15 às 18 Hs. 

M a n d a t o d e S a r n e y — O chefe do Gabinete Civil, 
Marco Maciel, disse que o PFL e o PMDB vão agir articulada
mente para manter o mandato de seis anos previsto na atual 
Constituição para o presidente Sarney. De acordo com Maciel, 
ainda que seja real a hipótese de a Constituinte alterar o mandato 
do presidente, isso não acontecerá "porque seria desconhecer os 
direitos públicos". O ministro acha que a Constituinte é soberana 
para discutir, votar e promulgar a nova Constituição, "mas não 
para alterar a legislação em vigor". Maciel disse também que 
espera a união de todos os partidos em torno do mandato de seis 
anos também porque o presidente Sarney "vem realizando com 
êxito um trabalho sério de conduzir o país nesta fase de transição 
democrática". 

Mário Covas Fernando Cardoso 

Covas e Cardoso não se 
entendem sobre os rumos 
da Aliança Democrática 

São Paulo — A Aliança Democrática deve ser mantida 
enquanto durar o trabalho de elaboração da nova Constituição, 
afirmou o relator da proposta de regimento da Constituinte, 
senador Fernando Henrique Cardoso (PMDB-SP), que discorda 
nessa questão de seu colega de bancada, senador Mário Covas 
(PMDB-SP). 

Fernando Henrique considerou que manter "o princípio de 
negociação permanente com o PFL e demais partidos" é necessá
rio para que uma constituição "decente" possa ser feita. "Ne
nhum partido sozinho possui 280 votos na Constituinte, por isso 
não convém soltarmos tantos fogos de artifícios num momento 
como esse", alertou o senador, ironizando as escaramuças 
ocorridas até agora no parlamento. 

O senador Mário Covas, porém, pensa diferente. Para ele, o 
governo federal não deve interferir na Constituinte, "já que ela 
fará leis também para outros governos". Covas acha que, por 
isso, "não existe Aliança Democrática na Constituinte". No 
senado, ele votará com o Governo, mas na Constituinte com o 
PMDB. 

Nem mesmo o presidente nacional do PMDB, Ulysses 
Guimarães, conseguiu demover o senador Mário Covas de sua 
candidatura à liderança do partido na Constituinte. "Continuo 
candidato é acho que o governo não deve se meter nessa disputa. 
Afinal, nào existe oposição ao governo numa Constituinte", 
acrescentou Covas. 

Campeão de votos 
já sofre derrota 

Sâo Paulo — Campeão de votos na história do país, ao se 
eleger em novembro com 8 milhões de votos, o senador Mário 
Covas (PMDB-SP) foi derrotado no primeiro round da luta pela 
sucessão do governador Orestes Quercia. O próprio senador 
anunciou que perdeu a disputa pela indicação do secretário 
estadual de Transportes, vencida pelo seu concorrente na corrida 
pelo Palácio dos Bandeirantes em 1990, o vice-governador eleito, 
Almino Afonso. 

Políticos próximos ao governador eleito, Orestes Quercia, e 
membros do grupo de Covas, adiantaram que o senador indicará 
dois outros secretários, o de Negócios Metropolitanos — uma 
pasta que atua apenas na Grande São Paulo — e o de Abasteci
mento — uma secretaria ainda a ser criada. O senador Mário 
Covas garantiu que não se sente "derrotado ou diminuído" por 
ter perdido o páreo para Almino Afonso na indicação do 
ocupante da poderosa Secretaria de Transportes, uma pasta que 
tem mais de 10% do orçamento de Cz$ 138 bilhões previsto para 
esse ano controla poderosas estatais, como a Vasp e a Fepasa, e 
atua em todo o estado 

Bom de urna, como provam as milionárias votações que 
obteve nas últimas eleições que disputou — em 1982, elegeu-se 
deputado federal com mais de 300 mil votos —, o senador Mário 
Covas não tem mostrado a mesma habilidade no jogo político. 
Essa é a quarta derrota que sofreu nos bastidores nos últimos 
anos: em 1982, perdeu a indicação de vice para Orestes Quercia; 
em 1985, perdeu a eleição para a executiva do partido, formada 
exclusivamente por "quercistas"; no ano passado não conseguiu 
vencer a disputa pela legenda do PMDB para concorrer ao 
governo do estado; e, agora, foi derrotado ao pretender indicar 
um integrante de seu grupo político para a Secretaria de 
Transportes. 

Arrombador revira sede 
do PT de Minas e põe à 
mostra ficha de deputado 

Belo Horizonte — A sede do Partido dos Trabalhadores em 
Belo Horizonte foi arrombada durante o carnaval, vários armá
rios e arquivos foram vasculhados e arrancada de uma pasta a 
ficha de inscrição para candidato a deputado estadual do líder 
metalúrgico Francisco Carlos Delfino, o Chico Ferramenta — 
eleito para a Assembleia Legislativa mineira com a segunda maior 
votação do estado, 50 mil 100 votos. Há oito dias, sua casa, em 
Ipatinga, Vale do Aço, foi também arrombada por pessoas não 
identificadas, que deixaram um bilhete ameaçando de morte o 
deputado. 

Segundo a deputada estadual do PT Sandra Starling, o 
arrombamento ocorreu na madrugada de segunda-feira de carna
val. Um vizinho comunicou à Polícia Militar que mandou um 
soldado guardar a casa, mas nenhum integrante do PT foi 
avisado. A tarde, um perito criminal da Secretaria de Segurança, 
notificada pelo partido, vistoriou o local, mas disse que há poucas 
chances de se obter impressões digitais, porque se passaram mais 
de 24 horas desde o arrombamento. A vereadora Helena Greco 
(PT) atribuiu "a tentativa de intimidação" a grupos paramilitares 
de direita. 

— Estes grupos nós já conhecemos de outros carnavais, é 
eles não foram desativados pela Nova República — disse a 
vereadora, que preside a Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara Municipal, depois de ter liderado em Minas o movimento 
feminino pela anistia. Ela acredita que o arrombamento da sede 
do PT e da casa de Chico Ferramenta são fatos relacionados, de 
autoria de grupos que não aceitam que um operário tenha assento 
na Assembleia Legislativa. 

Os arrombadores não entraram na sala da tesouraria do 
partido, nem levaram nada de valor, como máquinas de escrever 
e aparelhos telefónicos. 

Belo Horizonte — Waldemar Sabino 
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Na sede do PT, arquivos foram revirad 


