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Roberto Campos César Maia Tutu yuadros 
s****** 

rQ Senador pedes-
sista Roberto Campos 
reivindicará: 
• f ' ÍWniçfto do regi
me, t pelo presiden
cialismo parlamentar, 
com adaptação do 
sistema francas. De
fende o voto distrital. 
2 Orçamento unifi
cado no setor público. 
Aw propor emendas, 
o Congresso definirá w *" *r* 
astontes de receita. 
3 Primazia para a iniciativa privada, em 
sistema de economia de mercado, abollndo-
se,monopólios, reservas de mercado ou res
trições á liberdade de produzir. 

4 Descentralização da administração, em fa
vor de Estados e municípios. 

5 Livre organização sindical. Livre opção 
entre previdência pública e privada. 

Um dos grandes 
nomes do PDT, o De
putado César Maia in
clui em suas priorida
des: 

3 Democratização 
as instituições; har

monia regional de Po
deres, harmonia verti
cal entre Estados e 
municípios. 
2 Fixação de direitos 
sociais; garantia de 
assistência á saúde e 
de educação; amparo 
crianças, à gestante. 

3 Direitos individuais: liberdade de expres
são, organização, religião e ideologia. 

4 Abertura de espaços para formas de 
propriedade intermediárias, como cooperati
vas. Admissão da autogestão comunitária. 

5 Livre organização do trabalhador; liberda
de sindical; garantia de emprego. 

á velhice, ã mãe, às 

Eleita pelo PSC, 
Dlrce Tutu Quadros 
passou para o PTB. A 
filha do Prefeito Jânio 
Quadros já definiu as 
principais propostas 
que pretende apre
sentar: 
•| Ampla reforma tri
butária. 
2 Igualdade salarial 
assegurada entre ho
mens e mulheres em 
função idêntica. 

3 Liberdade de organização sindical, com a 
possibilidade de mais de um organismo por 
categoria, a fim de propiciar-se a concretiza
ção de verdadeiro pluralismo ideológico. 

4 Assistência integral à saúde de toda a 
população. 

{J Garantia de aplicação efetiva da Declara
ção Universal dos Direitos da Criança. 

UTUROS CONSTITUINTES 

Fernando Lyra José Lourenço Amaury Mtillêr 
Ex-Ministro da Jus

tiça, candidato à Pre
sidência da Câmara, 
o Deputado Fernando 
Lyra (PMDB-PE) se 
dispõe a levar a de
bate os seguintes te
mas, na Constituinte: 

•j Definição de siste
ma de Governo, entre 
parlamentarismo e 
presidencialismo. 

2 Novo ordenamento 
para o Poder Judiciário, tendo em vista torná-
lo mais eficiente e preservar sua autonomia. 

3 Definição da ordem económica e so
cial. 

4 Papel a ser reservado, constitucional
mente, às Forças Armadas. 

5 Problemas trabalhistas: atualização da le
gislação, autonomia sindical, lei de greve. 

Atual Líder do PFL 
na Câmara, reeleito 
Deputado, José Lou
renço pretende deba
ter: 

31 Direitos e deveres 
o cidadão, com aten

ção especial à su
pressão de todo tipo 
de discriminação — 
seja religiosa, racial, 
de sexo ou de cor. 

2 Sistema de Gover
no; é defensor do presidencialismo. 

3 Presença do Estado na economia; é por 
sensível-diminuição. 
4 Fortalecimento do Poder Legislativo, no 
caso de ser mantido o regime presidencia
lista. 

5 Fortalecimento do Poder Judiciário, como 
condição essencial à preservação do sistema 
democrático. 

Amaury Múller co
meça a cumprir este 
ano seu quarto man
dato na Câmara dos 
Deputados. Eleito pe
lo PDT do Rio Grande 
do Sul, pretende de
fender: 
•j Execução da refor
ma agrária; e, parale- \ i 
lamente, definição de 
uma política agrária. 
2 Tratamento sobe
rano da dívida externa; suspensão por tempo 
Indeterminado do pagamento dos juros. 

3 Distribuição de renda, participação dos 
empregados nos lucros das empresas, auto
nomia sindical. 

4 Reforma tributária. 
i 

C Universalização e democratização da saú
de e da educação; ensino gratuito em to
dos os níveis. 

-


