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Para empresários, Constituinte não remedia tudo 
• * - MILTON R. ROCHA FILHO 

$AO PAULO — A Assembleia 
Cftistituinte não será a solução para 
tcfos os problemas do País, pois 
una Constituição não pode conter 
tcÉos os remédios para as enfermi
dades nacionais, sejam sociais, polí
ticas ou económicas. O alerta é dos 
empresários António Ermírio de Mo
raes (Superintendente do Grupo Vo-
tciantim) e José Mindlin (Presidente 
d<j:Grupo Metal-Leve). 

í€iuem prega o contrário "está en
gatando os eleitores", alerta Antó
nio Ermírio. 

çOs dois empresários concordam 
c<}m alguns pontos da entrevista do 
jurista Raymundo Faoro ao GLOBO, 
c0mo o que diz respeito à existência 
df impedimentos ao desenvolvimen
tô  gerados pelo próprio Estado. 

•António Ermírio, após sua expe
riência na disputa do Governo do Es
tado de São Paulo, se considera um 
hjãnem "com uma visão mais críti
ca*', porque viveu "um pouco no 
meando político". E não gostou: 

-|- E um mundo irreal na maior 
parte das vezes. Por isso tenho medo 
da Constituinte — prometendo tudo 
e nós sabendo que ela não resolve 
nossos problemas. 

Mindlin tem opinião semelhante à 
dê* António Ermírio: 

— A Constituinte será inócua, caso 
atribua a solução de todos os proble
mas ao Estado. 

-O empresário António Ermírio, já 
devolta à Superintendência do Gru
pa Votorantim, admite que hoje 
"existe de fato essa tendência para 
se .buscar a solução de todos os pro
blemas do Brasil ha Constituinte". 

Sr Esse é um terrível erro. Além 
disso, não se pode atribuir somente 
aq,Estado o poder de solucionar nos
sos problemas. Se caminharmos nes-
se^umo, a Constituinte acabará con
cedendo 40 horas semanais de tra
balho para a classe trabalhadora, um 
outro tópico e nada mais — afirma.E 
acrescenta: 
rf- E preciso que se acabe com a 

mentalidade de estatização. O que 
shíto no momento é que o povo, de 
maneira geral, está despreparado pa
ra" a Constituinte. Os intelectuais 
que entepdem do assunto são sociali
zastes. É bom que se faça uma pré-
Constituinte antes de se ter uma 
Carta em definitivo. 

António Ermírio considera que o 
jurista Raymundo Faoro tem razão 
ao dizer que a Constituinte é o fó
rum ideal para a discussão dos gran
des temas do País, mas acha que 
ela, sozinha, não resolverá os proble

mas. Que os constituintes, isolada
mente, "não modernizarão o País". 

— Para se modernizar o País, o 
seu parque industrial, é preciso algo 
mais do qiie a Constituinte. Temos 
que percorrer o caminho que vai da 
implantação de planos sérios de Edu
cação, Saúde e justiça ao planeja
mento familiar. E inadmissível que 
se coloque na Constituinte a discus
são de assuntos desse género. Por 
exemplo: hoje não há no País assis
tência alguma. Quanto mais pobre a 
pessoa, menos amparo ela tem. Pre
cisamos de tudo. Falar em planeja
mento global e em desenvolvimento 
em um País que tem planejamento 
familiar é fácil. No Brasil é muito 
difícil. 

— A intromissão do Estado na 
maioria dos casos é danosa para to
dos — sentencia. Hoje o diálogo com 
o Estado é cada vez mais difícil. A 

intromissão estatal provoca uma 
corrosão terrível na economia do 
País. Veja o caso da Caraíba Me
tais, o que custou para o País; a Aço-
minas, que está custando US$ 7 bi
lhões, e assim por diante. 

António Ermírio admite que "a 
maioria dos empresários brasileiros 
pensa muito no próprio bolso, recla
ma muito em causa própria". 

—É preciso, diz, que isso acabe, 
"que a maioria se torne profissional, 
deixe de pensar em tutela do Gover
no. Isso precisa ser alterado no País. 
O comportamnto não pode ser mais 
de reclamação em defesa do pró-, 
prio bolso. 

Segundo António Ermírio, não fo
ram os empresários que ajudaram a 
transformar o Estado em "um mons
tro dentro da economia nacional, 
mas os políticos, com a Revolução de 
1964". Sustenta: 

— Não foram os 
empresários mas 
os políticos que 
pediram a Revolu
ção. Nós tivemos 
que acabar convi
vendo com a tec
nocracia. Não ha
via outra saída. 
Quanto aos milita
res, só mantive 
contato com um 
General em 1977, 
no dia 25 de agos
to: o General Di-
lermando Montei
ro nos chamou ao 
Quartel-General 
do Segundo Exér
cito, no Ibirapue-
ra. Queria conver-
s a r com os 
empresários. Os 
mili tares eram 
muito bajulados. 

Segundo Antó
nio Ermírio, não 
há hoje condições 
para o Pacto So
cial, porque os es
píritos estão ar
mados. 

— O Presidente 
da República aca
bou fazendo uma 
guerra de classes, 
ao declarar que os 
empresários são 
anarquistas. O ca
pital e o trabalho 
não podem ser 
dissociados. Preci
sam estar sempre 
juntos. Mas hoje 

não há clima para pacto — afirma. 
E insiste: 
— E utopia pensar-se em Pacto 

Social com os espíritos armados co
mo estão. O que o Presidente Tan
credo Neves deesejava tornou-se im
possível. Tudo ficou mais difícil. 

O Diretor-Superintendente do Gru
po Votorantim é favorável à auto
nomia sindical. 

— Está na hora de se acabar com 
o sindicalismo feito com o dinheiro 
do trabalhador ou do patrão. Enten
do que chegou o momento do diálo-

§o, da negociação. As classes traba-
ladora e empresarial devem buscar 

o diálogo. 
António Ermírio acha que, "se al

gum empresário não contribui para 
o desenvolvimento do País, é porque 
é incompetente para gerir seus pró
prios negócios". 

— O empresário que buscou pacto 

com militares ou tecnocratas é inse
guro e não acredita em si. Duvida 
dele mesmo. Se isso existe ainda, 
não sei. Mas, se existe, é mostra de 
incompetência. 

O empresário José Mindlin, Presi
dente do Grupo Metal-Leve, conside
ra que a Constituição deve ater-se 
aos princípios básicos, deixando os 
detalhes para a Lei ordinária. 

— Se fossemos regular tudo, tería
mos um absurdo. A Constituição de
ve corporificar um espírito. Espero 
que a Constituinte faça isso. A mode
rnização do País deve vir através de 
Leis ordinárias. A modernização ad
ministrativa nada tem a ver com a 
Constituinte. O processo de desen
volvimento do País deve ser dinâmi
co. A Constituição deve ser estável. 

Segundo Mindlin, a Constituição 
pode, de fato, "regular a ordem eco
nómica e social, buscando melhor re
lacionamento entre capital e traba
lho, além de tentar definir princípios 
para melhor distribuição de renda". 

— O que é preciso colocar-se na 
cabeça é que é uma ilusão achar que 
a Constituição resolve tudo. Ela tem 
somente que declarar os preceitos do 
direito e da ordem social. Um fato 
que mostra o exagero é o seguinte: a 
Constituição brasileira de 1967 teve o 
mesmo número de emendas que a 
dos Estados Unidos, que tem 200 
anos de existência. 

José Mindlin também acredita 

áie, no País, "a grande maioria das 
asses, dos cidadãos, só reivindica 

em causa própria". 
— Está na hora de abandonar-se 

esse comportamento e de todos pas
sarem, a pensar um pouco mais no 
País. E preciso mudar essa mentali
dade. 

Mindlin concorda que os empresá
rios são acusados ainda de se alia
rem à tecnocracia. Reage: 

— A tecnocracia foi uma contin
gência que teve de ser aceita devido 
à existência de um Governo autoritá-

Cli 

rio no País. É preciso que se tenha 
em consideração que o empresário 
também sofreu na mão da tecnocra- i 

cia, 
É com ceticismo que ele vê as 

tentativas de conclusão de um pacto ,: 

social. fii-

— E preciso que o Governo atue 
como Governo é que se acabe com os , 
artificialismos que se criaram nos 
últimos tempos. E preciso que se vi- > 
va dentro da realidade do mercado. 
Eu não queria estar no lugar do Go--
verno neste momento. ne! 

O Presidente da Metal-Leve, con- ,' 
cordando com Faoro em que o Go-' 
verno cria impedimentos para o de
senvolvimento do País, alerta que < 
"não se deve perpetuar a situação, '.' 
atual, em que há dificuldades para' 
quem deseja investir em algumas ; 
áreas". i * 

— No Brasil, crescentemente, fo
ram sendo introduzidos preceitos no
vos, relativos à ordem económica ou 
à segurança nacional, para nos limi
tarmos a dois exemplos. O País pre-
para-se para uma nova Constituição, 
e todos desejamos que ela exprima 
os anseios da sociedade brasileira, < 
depois dos 21 anos de regime autori
tário. Só que esses anseios não são 
uniformes; em muitos casos, mais 
que divergência, há antagonismo. 

O empresário considera que, de 
qualquer modo, a Constituição será 
um divisor de águas. 

— Cabe-lhe definir o novo cami
nho do Brasil no campo político, eco-* 
nômico e social para este final de sé-! 
culo, assim como — gostaria de crer 
— para pelo menos boa parte do Sé
culo XXI. Ora, algumas opções são 
fundamentais, e por isso mesmo pa-
rece-me que deveriam ter sido dia- , 
riamente expostas ao eleitorado. 

Ao final de sua entrevista, José 
Mindlin afirma que, "dentro dá com
plexidade da vida moderna, não é 
mais admissível a total Uberdade dai 
empresa privada que, assim como 
recorre ao Estado em momentos de 
dificuldade, deve aceitar uma certa 

Sarcela de poder regulatório do Esta-
o". 

— Um precisa do outro, e o que 
cumpre fazer é estabelecer limites 
para esse poder regulatório, hoje ex
cessivamente abrangente. Diria até 
que tal poder por vezes constitui en
trave maior à atuaçãó da empresa 
privada do que a própria atuação di-
reta do Estado na economia. 

DEFINIÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNO, A PREOCUPAÇÃO DA MAIORIA DOS FUTUROS CONSTITUINTES 

Roberto Campos César Maia Tutu yuadros Fernando Lyra José Lourenço Amaury Mtillêr 
, * • ' * * * « » » 

rO Senador pedes 
sista Roberto Campos 
reivindicará: 
•J Dfflnlçfto do regi
me. É pelo presiden
cialismo parlamentar, 
com adaptação do 
sistema francês. De
tende o voto distrital. 
2 Orçamento unifi
cado no setor público, 
/fo* propor emendas, 
o Congresso definirá w >"' .**•» 
astontes de receita. 
g Primazia para a iniciativa privada, em 
sistema de economia de mercado, abollndo-
s»,monopólios, reservas de mercado ou res
trições à liberdade de produzir. 

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

g 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. 

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

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 
pata o Poder Judiciário, tendo em vista torná-
lo mais eficiente e preservar sua autonomia. 

I 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: 

1 Direitos e deveres 
do 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- \ è 
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 
5 Universalização e democratização da saú
de e da educação; ensino gratuito em to
dos os níveis. 

Antes da posse, 
.Tuma saúda o 
Deputado Lula 
BRASÍLIA — Antes da posse, Luís 

Inácio da Silva e Romeu Tuma 
atraíam as atenções dos repórteres. 
Acabaram se encontrando, por ini-
dàtiva do Diretor da Polícia Federal. 
"Quero desejar-lhe boa sorte. Espero 
<jue hoje seus eleitores tragam um 
aia de tranquilidade a Brasília", dis
se Tuma. 

Lula, que reclamava do cordão de 
isolamento em frente ao Congresso, 
agradeceu e apresentou a Tuma ou
tro Deputado petista, Olívio Dutra. 
"Já nos conhecemos", respondeu, 
grave, o gaúcho Dutra. Os três re
lembraram rapidamente os velhos 
tempos e concordaram num ponto: o 
edrdão de isolamento também não 
agradou ao Delegado Tuma, que es
tava sem crachá e só entrou depois 
dje uma reunião dos seguranças. 
-.(A Polícia Federal instalará uma 

assessoria parlamentar no Congres
so, nos próximos dias. 

Reeleito, Lucena 
abre mão do 

mandato de 82 
•6 

.BRASÍLIA — Logo no início dos 
trabalhos do Senado, antes da posse, 
o>Senador Fábio Lucena (PMDB-AM) 
encaminhou à Mesa sua renúncia ao 
mandato conquistado em 82. Para le
gitimar sua ação como constituinte, 
Lucena concorreu, ano passado, ao 
«lesmo cargo, deixando em seu lugar 
o suplente Leopoldo Peres. 
3Í0 Governador do Amazonas, Gil
berto Mestrinho, que pretendia ser 
candidato ao Senado e abriu mão da 
indicação para Lucena quando Peres 
afirmou que estaria disposto a re
nunciar em seu favor. Aberta a vaga, 
teria que ser convocada nova elei
ção, na qual o candidato seria Mes
trinho. -Ontem, Peres negou ter for
malizado o acordo. Disse que apenas 
manifestou esta disposição, mas que 
só deixará o cargo quando a Consti
tuinte encerrar os trabalhos. 

Gaúchos criam Cientista sugere pacto para unificar 
os programas nucleares brasileiros &** vigilância 

uma comissão 

RICARDO BRUNO 

Um pacto entre militares, cientis
tas e Governo através do qual todo o 
programa nuclear brasileiro seja 
submetido ao Congresso Nacional: a 
proposta, do Diretor do Coppe — 
Coordenação de Programas de Pós-
Graduação em Engenharia — da 
Universidade Federal do Rio de Ja
neiro, Professor Luís Pinguelli Rosa, 
é endereçada aos constituintes inte
ressados em compatibilizar os em
preendimentos na área nuclear com 
o crescente desejo de participação da 
sociedade nas decisões governamen
tais. 

Crítico contundente da forma péla 
qual são encaminhadas as questões 
desse setor, Pinguelli defende a fu
são dos dois flancos em que se divide 
o programa nuclear brasileiro: o ci
vil, desenvolvido pela Nuclebrás, e o 
militar "ou sigiloso", sob os cuida
dos da Marinha e da Aeronáutica. 
Dessa junção resultaria um elenco 
de projetos, os quais, de acordo com 
Pinguelli, seriam submetidos, do 
ponto de vista técnico, a um conse
lho integrado por membros da comu
nidade científica e, em seguida, leva
dos à apreciação do Congresso 
Nacional para a sua avaliação políti
ca. 

Por tratar-se de uma questão rela
tivamente recente, o relacionamento 
entre o cidadão e a indústria nuclear 
ainda não tem encaminhamento defi
nido. No Brasil, acredita Pinguelli, 
o problema se agrava pelo autorita
rismo dos 20 anos de regime militar. 
A Nova República, segundo Pinguel
li, pôs em discussão apenas o braço 
civil do programa nuclear. A sua de
rivação militar, assegura, permanece 
"sob o manto do sigilo". Haveria jus
tificativa para essas precauções em 
torno das atividades da Marinha e 
da Aeronáutica nesse setor. 

— Houve um pacto na área militar 

Pinguelli defende fusão dos flancos 

Pinguelli acha que um 
desafio aos constituintes 
é democratizar decisões 

sobre a área nuclear 

para a transição da Velha para a No
va República, o qual teria como um 
de seus itens a permanência do sigilo 
em torno do programa nuclear mili
tar —. supõe Pinguelli. 

Outros fatos sugerem, segundo ele, 
a existência de um acordo tácito en
tre Governo e militares em torno de 
projetos nucleares. Pinguelli recorda 
a criação de uma comissão técnica, 
da qual fez parte, subordinada ao 
Ministério da Indústria e Comércio e 
encarregada de sugerir mudanças no 
sistema de proteção aos moradores 

das regiões onde teoricamente pode
ria ocorrer um acidente nuclear. 

— Duas medidas foram propostas: 
a democratização do Sistema de Pro
teção ao Programa Nuclear (Sipron) 
e a divisão da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear em duas partes: 
uma trataria da segurança da popu
lação e outra se encarregaria do de
senvolvimento científico. Mas nada 
foi feito — lamenta. 

Pinguelli sugere outras medidas 
para realinhar o programa nuclear 
brasileiro: a conclusão apenas de 
Angra II e a consequente suspensão 
de Angra III; a fusão de esforços pa
ra o enriquecimento do urâmo( 
atualmente a Nuclebrás desenvolve 
o método chamado jato-centrifuga-
ção enquanto a Marinha utiliza a 
ultracentrifugaçào); e a decisão de 
não reprocessar o urânio. 

No entender de Pinguelli, não há 
justificativa para o Pais reprocessar 

o urânio. A menos, ressalva,, que se 
queira produzir a bomba. E nessa 
etapa do ciclo do combustível que se 
obtém o plutónio, matéria-prima pa
ra a confecção dos explosivos nu
cleares. Para o Professor, não exis
tem justificativas, estratégicas ou 
não, para a decisão de se fabricar a 
bomba. 

— A quem o Brasil poderia amea
çar obtendo a bomba: aos Estados 
Unidos, França, União Soviética ou 
índia? Evidentemente que não. Se o 
argumento refere-se à Argentina, ha
veria outra saída. Diz-se que há ne
cessidade de o Brasil ter a bomba 
para se estabelecer um equilíbrio na 
América Latina, já que a Argentina 
estaria também na iminência de che
gar à bomba. Ora, mais interessante 
seria firmar um acordo com os ar
gentinos para que nenhum dos dois 
países a fabricasse — sugere. 

A conta secreta da Nuclebrás, de
signada com o termo cabalístico Del
ta Três, na opinião de Pinguelli, é 
evidência de que "há algo a esconder 
no programa nuclear brasileiro". E 
isso, segundo ele, "só pode estar re
lacionado com o braço militar dó 
programa nuclear". 

A democratização do processo de
cisório sobre o programa nuclear 
brasileiro é um desafio para a Cons-
tutinte. A instalação de uma usina 
nuclear em determinada área deve
ria, na opinião de Pinguelli, ser pre
cedida de ampla consulta à socieda-
de , s e j a a t r a v é s de s e u s 
representantes nas Assembleias Le
gislativas seja por plebiscito. 

Para Pinguelli, aos constituintes 
caberá definir se o programa nuclear 
brasileiro deve ou não prosseguir na 
rota atual: se novas usinas devem 
ser construídas, se as Forças Arma
das podem ou não desenvolver um 
programa paralelo e sigiloso, se a 
Nuclebrás deve ou não reprocessar o 
urânio, se a bomba deve ou não 
ser fabricada. Enfim, diz ele, se a so
ciedade deve participar ou permane
cer alijada. 

PORTO ALEGRE — O Movimento 
Gaúcho pela Constituinte instalou 
ontem, na Assembleia Legislativa do 
Estado, uma comissão em vigília 
permanente para acompanhar os 
trabalhos dos Deputados constituin- '•• 
tes. O Movimento congrega diversas " 
entidades e organismos sociais e é- < 
liderado pela Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB-RS) e pela Federação 
das Associações Comunitárias e de 
Bairros do Rio Grande do Sul. 

No ano passado, o Movimento se ' 
mobilizou para conscientizar a po
pulação sobre a importância da ' 
Constituinte. A Coordenadora do 
Movimento é a Juíza Olga Araújo, 
que explica a finalidade da vigília:, 
pressionar os Deputados gaúchos a ' • 
cumprirem os programas prometi'' 
dos a sociedade no ano passado. 

Já o Centro de Evangelização è1-" 
Catequese (Ceca), movimento ecu-'..-..' 
mênico, resolveu formar um lobby 
e instalar em Brasília uma Secreta
ria Especial, de onde, com o apoio' 
dos Deputados e Senadores gaúchos 
considerados "progressistas", pre
tende influir nas decissões da As
sembleia Nacional Constituinte. 

Inicialmente, 15 parlamentares 
gaúchos receberão correspondência 
do Ceca, explicando seus objetivos e 
solicitando apoio. Posteriormente, o 
trabalho poderá ser ampliado ao 
Congresso Nacional. . -', 

Os parlamentares gaúchos que re-,.-». 
ceberao correspondência do Ceca são . 
Olívio Dutra e Paulo Renato Paim, 
do PT; os Senadores José Fogaça e 
José Paulo Bisol e os Deputados An
tónio Brito, Lélio Souza, Hermes Za-
neti, Jorge Uequed, Ibsen Pinheiro, 
Júlio Costamilan, Vicente Bogo e 
Nelson Jobim, do PMDB; e Floriceno 
Paixão, Amauri Múller e Carlos de 
Oliveira, do PDT. 

O Presidente do Centro, Celso Gai-
ger, explicou que o critério usado pa
ra a escolha baseou-se na análise da 
vida parlamentar e no apoio que es
tes Deputados e Senadores têm dado 
aos movimentos populares, receben
do seus representantes e lutando pe
las reivindicaçèes.. 


