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A comissão provisória para estu
dos constitucionais será instalada 
solenemente no dia 3 de setembro, às 
9 horas, no Ministério da Justiça. Ao 
dar a informação, ontem, o ministro 
Fernando Lyra, da Justiça, também 
disse que o advogado Fábio Konder 
Comparato, que não quis integrar a 
comissão, será substituído pelo ex-
deputado e ex-líder do PMDB Laerte 
Vieira. 

Desse modo, sairá publicado no 
Diário Oficial da União um novo de
creto do presidente José Sarney, no
meando Laerte Vieira e consertando 
um erro cometido no decreto ante
rior, quando saiu o nome de José Fer
reira Cunha no lugar de Guilhermino 
Cunha. No dia 19, ao divulgar a lista, 
o ministro Fernando Lyra disse que 
José Ferreira Cunha seria um reve
rendo, representante das igrejas pro
testantes. Ontem, foi explicado que 
o nome certo do reverendo é Guilher
mino Cunha, mas não houve explca-
ções sobre o erro, nem, tampouco, foi 
dito quem seria José Ferreira Cunha. 

Semana da Pátria 
O presidente José Sarney subirá 

a rampa do Palácio do Planalto em 
companhia de seus ministros no dia 
3, na abertura das comemorações da 
Semana da Pátria. O ato substituirá 
a série de eventos programados pelo 
Ministério da Cultura, considerados 

excessivamente dispendiosos pelo 
governo. Sob a denominação de 
"Pinte o 7", Aloísio Pimenta, minis
tro da Cultura, havia anunciado uma 
"Semana da Pátria diferente", com 
bailes populares e espetáculos musi
cais, orçados em Cr$ 34 bilhões. 

Com o veto ao programa, caberá 
aos governos estaduais idealizar e ar
car com as despesas de eventuais co
memorações da Semana da Pátria. 
Em Brasília, a abertura se limitará à 
cerimónia da rampa. Quando Sarney 
e os ministros chegarem, serão rece
bidos por grupos de corais. Em segui
da, após a subida da rampa, o presi
dente se dirigirá ao parlatório, de on
de acenará para as pessoas que esti
verem na praça em frente ao Palácio. 
No Dia da Independência haverá o 
desfile militar, ao final do qual o Ei
xo Monumental será liberado para 
lazer dos brasilienses. 

Ministério 
O presidente José Sarney não 

pensa em antecipar a reforma minis
terial que deverá fazer depois de 
maio do próximo ano, porque espera 
que, com a saída daqueles que pre
tendem disputar cargos eletivos, os 
demais ministros coloquem os seus 
cargos à disposição. A informação é 
de importante fonte ligada ao presi
dente da República que explicou que 
ele quer uma "profunda alteração" 
no Ministério, a fim de colocar o go
verno no seu "próprio ritmo". 


