
Maciel não recomenda pressa 
Ao contrário do presidente da 

Assembleia Nacional Constituinte, 
que quer escrever a nova Constitui
ção em seis meses, o ministro Marco 
Maciel, do Gabinete Civil, defende 
um prazo mais dilatado, podendo 
mesmo chegar a mais de um ano, 
como ocorreu na Constituinte de 
1934, para que dai resulte um docu
mento "mais bem elaborado". 

Como exemplo de "documento 
maduro" o ministro Maciel citou o 
regimento interno da Constituinte, 
que na sua opinião se desenvolve 
"muito bem", apesar de terem surgi
do algumas dificuldades. "É impor
tante lembrar que o regimento é uma 
peça decisiva que vai servir de base 
na elaboração da nova Constituição. 
Não podemos, a pretexto da pressa, 
fazer um regimento que não sirva aos 
objetivos do Pais. Por isso acho que 
ele deva ser mais discutido.'*v 
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Marco Maciel não quis, entretan
to, opinar sobre a posição dos "xii
tas" do PMDB, com apoio de parti
dos menores, de incluir no regimento 
a soberania eíetiya da Assembleia 
Constituinte. Contra esta tese está o 
PFL, partido do ministro, mas ele 
considera o assunto "de âmbito in
terno" da Assembleia, e não se mani
festa para evitar "intromissões". 

O ministro promoveu ontem 
uma tarde de autógrafos no comité 
de imprensa do Palácio do Planalto 
para lançar o livro "Educação e Libe
ralismo", sobre sua experiência co
mo ministro da Educação. 

PROIBIÇÃO DA PONTE 
Apesar de o ministro Marco Ma

ciel ter desmentido a existência de 
uma orientação do seu gabinete para 
que nenhum integrante do governo 
dê informações em off — extra-
of iciais — sobre assuntos de sua res

pectiva área, a ordem foi expedida a 
todos os ministérios, que a repassa
ram aos órgãos subordinados. 

A nova orientação do Palácio do 
Planalto chegou aos ministérios, au
tarquias e órgãos públicos através de 
uma circular, explicando que nenhu
ma informação sobre programas, 
planos e estratégias de governo po
derá mais ser divulgada sem prévia 
audiência da Secretaria de Comuni
cação Social da Presidência da 
República. : -

Os ministros transmitiram a 
orientação aos seus auxiliares e su
bordinados também através de cir
cular. A orientação não está sendo 
levada muito a sério pelos funcioná
rios mais graduados e pelo menos 
um ocupante de importante cargo do 
segundo escalão assegurou que não 
se submeterá "a essa ordem do silên
cio". 


