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classe política está desatenta à crise 
.económica, esta semana. Dela nada se 
ouviu sobre qualquer projeto econômi-

< o-financeiro alternativo, realinhamento de 
preÇSS ou aumento do salário mínimo. Ela 
s»fentreteve com as eleições de Ulysses Gui
marães e com a elaboração do regimento da 
Assembleia Nacional Constituinte. 
i-rtiuJb 

Segundo senadores e deputados, isso se 
drà falta de hábito e ao fato de a condu-

i$&6Ji çla polícia econômico-financeira do go
verno continuar a ser monopólio do Execu
tivo, sem a participação da classe política. 
Nem o PMDB nem o PFL nela influem e, por 
liso mesmo, se desinteressam. Como não 
são ouvidos, nem sequer se animam a fazer 
propostas ou propor soluções. Se houve con-
tatòs, foram feitos diretamente com Ulysses 
Guimarães, nestes dias, mais preocupado 
com os problemas internos da Constituinte. 

Os políticos explicam que, mesmo na 
Nova República, nada mudou. O Congresso 
teve menos de uma semana para votar o 

pacote fiscal de dezembro de 1985. O Plano 
Cruzado foi decisão pessoal do presidente 
José Sarney, que dele deu posteriormente 
ciência aos dirigentes do PMDB. O mesmo 
aconteceu com o Plano Cruzado II. Por isso, 
eles têm posições isoladas, não de partido, 
embora o PFL haja produzido documentos 
genéricos sobre a conjuntura. 

"A história se repete", segundo o vice-
líder do PL, deputado Guilherme Afif Do
mingos. Para ele, "mudaram os tecnocratas 
porque assumiu o poder a nova classe, a 
burguesia intelectual do PMDB. Os deputa
dos, pelo que sentimos, são caudatários de 
suas decisões. Embora tenha sido benefi
ciário eleitoral do engodo do Plano Cruza
do, o PMDB é mero homologador de medi
das governamentais. É exatamente como no 
tempo da Arena e do PDS, que apoiavam o 
governo em troca de participação em sine-
curas, benefícios e favores". 

"Por enquanto, a classe política não in-
flui. Espero que a partir da nova Constitui-

Constituinte 
A crise 

continua. Mas 
os políticos 

não se abalam. 
ção o quadro mude. Já é tempo dela ser 
ouvida", observou o líder do PTB deputado 
Gastone Righi (SP). 

"A pol í t ica econômico-financeira é 
orientada pela tecnocracia Une-puqueana 
(saída da UNE e da PUC). A classe política 
tem o mesmo papel da rainha Elizabeth no 
governo de Margareth Thatcher", disse o 
deputado Hélio Duque (PMDB-PR). 

"E o grupo tecnocrata que delibera sem 
consultar o partido. A política económica é 
de exclusiva responsabilidade da assesso
ria do ministro Dílson Funaro", segundo o 
deputado Roberto Cardoso Alves (PMDB-
SP). 

"O PMDB está sem definição clara nes
sa área porque não tem posição com relação 
à dívida externa e à dívida interna, e não 
produziu um modelo alternativo. A econo
mia continua direcionada no sentido de be
neficiar não o povo, mas os interesses finan
ceiros nacionais e internacionais", denun
ciou o deputado João Cunha (PMDB-SP). 

"O PFL não influi. Estamos atrelados às 
decisões do PMDB em todos os setores. Não 
tivemos ciência prévia do Cruzado II", la
mentou o deputado Jofran Frejat (PFL-DF). 

"Houve conversa de Ulysses com Funa
ro, com cobertura de tevê, e ficou nisso: 
muito glacê e pouco bolo. O campo da eco
nomia é privativo da tecnocracia paulista", 

segundo o depu tado Marcelo Cordeiro 
(PMDB-BA). 

"O PMDB tem posições claras sobre po
lítica económica. Muitas propostas nossas 
foram postas em prática", garantiu o sena 
dor Severo Gomes (PMDB-SP). 

Com Severo concordou o secretár io-
gera l do PFL, depu tado Saulo Queiroz 
"Quem dita a politica económica é o PMDB 
Não é seu discurso contra a recessão, do 
crescimento a qualquer custo, que o gover
no está executando?" 

Mineiramente, o deputado Franc i sco 
Dornelles (PFL-RJ) não quis entrar na polé
mica: "Acredito que o presidente da Repú 
blica, ao traçar a política económica, tem de 
procurar o apoio de forças políticas, e acre 
dito que o faça. Acho que todos os partidos 
que apoiam o governo procuram influen
c ia r suas decisões . Mas estou chegando 
aqui agora; não tenho condições de falar 
melhor sobre o assunto". 

Os estreantes 
estão decepcionados. 

Esperavam um 
ritmo mais ágil 

Eles reclamam da 
dificuldade para encontrar 
alojamento. E criticam a 

morosidade com que se trata 
o regimento interno. 

Já no 4" dia, a Constituinte com o plenário 

T rinta e quatro parlamentares 
estiveram ausentes da eleição 

, do presidente da Assembleia 
Constituinte, na última segunda-
fé,ira. Mas somente 18 dele.s terão 
seu» nomes registrados na ata da 
sessão como ausentes — entre os 
quais dois, senadores eleitos gover
nadores: Álvaro Dias, do Paraná, e 
parce lo Miranda, do Mato Grosso 
do Sul. Ambos do PMDB. 

A Mesa registrou na ata o re
sultado da votação para presidente 
da Constituinte — Ulysses Guima
rães, 425 votos; Lysâneas Maciel, 69 
•votas; e 31 em branco. Votaram 525 
dos 559 constituintes. Mas no tu
multo que se formou para a vota
ção secreta, funcionários não pu
deram sequer assinalar todos os 
nomes dos que não votaram. 

Dos 34 constituintes que deixa
ram de votar, serão registrados no 
Diário da Assembleia Constituinte 
es*es 18 nomes: Beth Azize, Carlos 
Alber to de Carli, Carrel Benevi
des, F ranc i sco Coelho, Manuel 
Viana, José Queiroz, Luiz Leal, Má
rio'Bou Chardet, Jayme Paliarin, 

vazio. 

Preguiça e 
desinteresse: 

um quadro 
conhecido. 

Nelson Seixas, Alarico Abib, Ivo 
Lech e os deputados paulistas Caio 
Pompeu, Fe l ipe Cheidde, Paulo 
Zarzur e Teodoro Mendes, além de 
Álvaro Dias e Marcelo Miranda. 

Esta demonstração de desinte
resse em uma votação importante e 
esperada, como a para a presidên
cia da Constituinte, pode ser um 
indício do que vai ocorrer daqui 
para a frente. Ontem, por sinal, a 
sessão em que deveria ser aprova
do o projeto de regimento provisó
rio transformou-se em um grande 
pinga-fogo, e não contava com a 
presença nem de dois terços dos 
par lamentares . O regimento não 
foi votado, a Mesa reg is t rou 72 
emendas ao provisório (as sucintas 

normas que deveriam regu la r a 
discussão do regimento definitivo), 
e tudo ficou para hoje. A palavra 
mais ouvida pelos corredores foi 
"vexame". 

Precedente 

Na votação que antecedeu a 
eleição do presidente da Consti
tuinte, 22 parlamentares já haviam 
manifestado desinteresse pelas de
cisões da Assembleia, deixando de 
participar da votação sobre a ques
tão dos 23 senadores eleitos em 82, 
portanto sem delegação expressa 
para integrar a Constituinte. 

O ministro Moreira Alves sub
meteu à votação do plenário ques
tão de ordem levantada pela lide
rança do PT, com apoio também 
dos lideres do PCB, e do PC do B, 
pedindo a exclusão desses senado
res da Assembleia Constituinte. 
Trezentos e noventa e quatro vota
ram pela participação, contra 126 e 
22 ausências. Dezessete constituin
tes se abstiveram de votar, em sua 
quase totalidade senadores eleitos 
em 82. 

A forma como os trabalhos da 
Assembleia Nacional Constituinte 
estão sendo desenvolvidos nesta 
primeira semana tem decepciona
do a maioria dos novos deputados. 
Apesar de nunca terem participa
do de uma sessão plenária do Con
gresso, eles criticam a morosidade 
com que está sendo tratada a ques
tão do regimento da Assembleia. O 
d e p u t a d o E d u a r d o M o r e i r a 
(PMDB-SC), que está exercendo o 
seu primeiro mandato político, de
clarou, por exemplo, estar muito 
decepcionado com os trabalhos no 
plenário e também com a falta de 
organização da administração da 
Câmara. 

Além de se mostrar preocupa
do com os rumos dos trabalhos na 
Assembleia Constituinte, o deputa
do Eduardo Moreira disse estar en
frentando muitas dificuldades pa
ra se alojar em Brasília: "Eu preci
so trazer meus filhos, que estão em 
idade escolar, e ainda não tenho 
residência para morar". Ele culpa 
a burocracia da administração da 
Câmara. E embora sinta-se ainda 
um pouco perdido entre os colegas, 
considera que "a vinda dos consti
tuintes a Brasília tem uma finali
dade muito séria e eles não podem 
ficar se p reocupando com mo
radia". 

Um dos mais novos constituin
tes, o deputado Eraldo Trindade, 
do PFL do Território do Amapá, de 
29 anos, também disse estar muito 

decepcionado com o que está ven
do no p l ená r io da Assemble ia : 
"Enquanto o povo espera decisões 
rápidas dos const i tu in tes , es tão 
sendo discutidas questões partidá
rias, que não dizem respe i to à 
Constituição. E os deputados no
vos, que estão mais preocupados 
com o bom andamento dos traba
lhos, se limitam, por enquanto, a 
ouvir", reclamou. Quanto à sua fi
xação em Brasília, ele disse que foi 
tranquila, pois já se instalou num 
gabinete na Câmara e conseguiu 
moradia. 

A deputada Benedita da Silva 
(PT-RJ), que ainda não providen
ciou gabinete e nem casa para mo
rar, está mais preocupada no mo
mento com a burocracia que em
perra os trabalhos da Constituinte, 
provocando discussões repetitivas 
que retardam a aprovação até mes
mo do regimento provisório. Para 
ela, "é necessário sair logo desse 
período de transição, para que o 
povo possa sentir o trabalho dos 
constituintes". Pa ra o futuro, a 
preocupação de Benedita da Silva 
é com a acomodação de parte de 
sua família que, segundo ela, é 
muito numerosa. 

Mas há também deputados no
vos que consideram o ritmo de tra
balho normal nes tes p r ime i ros 
dias. O deputado Marcos Queiroz 
(PMDB-PE) acredita que, primeiro, 
deve-se organizar a Casa, para de
pois começar os trabalhos. Já fixa

do em Brasília com a família, ele se 
considera felizardo por ter conse
guido apartamento para morar, an
tes mesmo de ter iniciado o seu 
primeiro mandato político. 

Déficit • soluções 

Com a vinda dos novos parla
mentares, a administração da Câ
mara tem enfrentado algumas difi
culdades, já que há um déficit per
manente de 55 moradias. Atual-
mente, 82 deputados estão sem re
sidência, porque alguns dos anti
gos parlamentares ainda não deso
cuparam os apartamentos. O depu
tado Cunha Bueno,4° secretário dá 
Mesa da Câmara, vai propor ao pre
s idente da Casa, Ulysses Guima
rães, um aumento do auxílio-mora-
dia de Cz$ 15 mil para Cz$ 25 mil 
Com isso, ele espera superar pelo 
menos par te dos problemas que 
angustiam os deputados novos, 
perdidos no Congresso, na cidade e 
nos meandros do plenário. 

A deputada Lúcia Vânia Costa 
(PMDB-GO) chegou a fazer um ape
lo ao encontrar, ontem, um amigo 
de Goiás nos salões do Congresso: 
"Me ajude pelo amor de Deus. Es
tou perdidinha". 

No final da tarde, no entanto, 
as novas deputadas resolveram se 
organizar mais e invadiram o gabi 
nete de Cunha Bueno, pressionan
do para obterem seus próprios ga 
binetes. E pelo menos sete delas 
saíram satisfeitas. 

I Censura 
A liberdade de imprensa 

está ameaçada. 
Pelo anteprojeto de 

regimento da Constituinte 
só parlamentares poderão 

circular pelo plenário. 

Caso não seja modificado o Ar
tigo 16 do projeto de resolução que 
estabelece normas p r e l i m i n a r e s 
para o funcionamento da Consti
tuinte, os jornalistas não poderão 
circular pelo plenário durante os 
trabalhos da Assembleia. A restri
ção praticamente se repete no an
teprojeto de regimento, atribuindo 
poderes à Mesa para decidir sobre 
a questão. As normas serão obser
vadas até o dia 24, quando será vo
tado o regimento. 

Ontem, o deputado Hélio Du
que apresentou emenda ao artigo 
16 das normas preliminares, dis
pondo que os jornalistas creden
ciados poderão circular livremen
te pelo plenário da Câmara, como 
permite o seu atual regimento e é 
da tradição da Casa. A iniciativa do 
parlamentar atende às reivindica
ções da imprensa, que receia o cer

ceamento do seu trabalho, além de 
garantir melhor divulgação pa ra 
as atividades da Constituinte. 

A emenda tem apoio do líder 
do PMDB no Senado, Fernando 
Henrique, e dos líderes do PDT na 
Câmara, Brando Monteiro, e do PT, 
Luís Inácio da Silva. O artigo 16 
estabelece que apenas funcioná
rios e parlamentares poderão in
gressar no plenário, o que causou 
grande reação entre os jornalistas 
e pro tes tos veementes no líder 
Brando Monteiro durante a sessão 
destinada à eleição do presidente 
da Constituinte. 

O an tepro je to de regimento 
dispõe que haverá locais reserva
dos pa ra a imprensa durante os 
trabalhos, e que o exercício da pro
fissão será facilitado de acordo 
com as condições do local e com as 
necessidades dos serviços da As

sembleia. Na prática, isso significa 
que a imprensa não poderá andar 
livremente pelo p l ená r io , como 
sempre fez, e que sua circulação 
ficará a critério das mesas, que po

derá ou não restringi-la a determi
nados locais. 

Sem g a r a n t i a 

O fato de a emenda Hélio Du-

FONTE DESACREDITADA 
O governo não mais admitirá a 

figura da "fonte" para falar 
em seu nome; isso prejudica a 

imagem da administração 
federal, permite vazamento de 

informações e confunde a 
opinião pública. A advertência 
foi feita, ontem, pelo ministro 
da Casa Civil, Marco Maciel, 

em palestra a altos 
funcionários das empresas de 

comunicação oficiais e 
assessores de imprensa da 

administração direta. 

Maciel e o secretário de 
imprensa, jornalista Getúlio 
Bittencourt, insistiram, 
durante a palestra, na 
necessidade de formar uma 
consciência entre os 
funcionários da área de 
comunicação do governo: 
eles trabalham para o 
presidente Sarney, do qual 
podem eventualmente discordar, 
mas não provocar divergências 
a ponto de confundir a 
opinião pública. 

que ser aprovada não representa 
nenhuma garantia de que a mesma 
será reproduzida no regimento de
finitivo, segundo explicou o líder 
do PMDB na Câmara, Pimenta da 
Veiga, e que segundo alguns parla
mentares são os líderes os que ofe
recem a maior resistência ao trân
sito livre dos jornalistas. 

O deputado Pimenta da Veiga 
não admite abertamente essa posi
ção, explicando, no entanto, ser ne
cessário haver impedimento no re
gimento à circulação da imprensa 
por entre as filas de cadeiras, em 
frente e por detrás da mesa, como 
costumam fazer fotógrafos e cine-
grafistas. 

O terceiro secretário da Mesa 
da Câmara, depu tado Heraclito 
Fortes (PI) explicou haver estudos 
no sentido da criação de condições 
materiais para que as equipes de 

televisão possam filmar das gale
rias, para evitar o "tumulto" causa
do pelos equipamentos no plená
rio. Conforme o parlamentar, o de
putado Ulysses Guimarães admite 
essa ideia, que é também aprovada 
pelo deputado Pimenta da Veiga, 
que considera inadequada a pre
sença de jorna l i s tas no espaço 
existente entre as cadeiras e a me
sa do plenário. 

Se a emenda Hélio Duque, que 
reproduz dispositivo constante no 
regimento da Câmara, for aprova
da, os jornalistas circularão livre
mente apenas até o dia 24, quando 
será votado o regimento. Depois 
será travada nova luta para assegu 
rar o livre acesso dos jornalistas 
aos constituintes. Caso contrarie, 
eles ficarão confirmados na banca
da da imprensa, um andar acima 
do plenário. __ 

Jand da Constituinte 
Curiati 
quer uma 
Câmara 
bem 
menor 

O deputado federal 
António Salim Cu
riati, ex-prefeito da 
Capital, um dos 
quatro represen
tantes da bancada 
paulista do PDS, 
na Câmara dos De
putados, anunciou 
ontem em São 

Paulo que proporá à Constituinte a 
redução das 487 cadeiras do atual Le-

f islativo "para 150 ou, no máximo, 
00". Na sua opinião, "além de facili

tar o desenvolvimento do trabalho, is
so representaria uma significativa 
economia para os cofres públicos". 

Segundo ele, "não há nenhuma 
razão para um número tão grande de 
parlamentares no Legislativo, que ter
mina apenas dificultando o trabalho, 
não havendo sequer espaço para esse 
povo todo no plenário da Câmara, que 
já teve de construir mais três anexos 
ao Congresso — daqui a pouco esta

remos no quinto, no sexto ou no séti
mo anexo". 

Disse ele que em nenhum parla
mento do mundo existe um número 
tão grande de deputados como no 
Brasil. Por isso pensa em propor uma 
redução da ordem de 50% em todas as 
bancadas, "mantendo a mesma pro
porcionalidade para todos os Es
tados". 

Afirmou em seguida que não com
partilha dos comentários de que a 
Constituinte seja uma farsa. Mesmo 
assim, ressaltou que, "na verdade, 
não houve nenhuma ruptura que justi
ficasse uma Constituinte, bastaria, 
portanto, alterar alguns tópicos da 
atual Constituição, o que poderia ser 
feito no máximo em 30 dias, não ha
vendo necessidade de um ano inteiro 
para Isso. Dessa forma a Constituinte 
não geraria tanta tensão e tanta insta
bilidade". 
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Centro de Idiomas 
1HBERLITZ 
0 método faz a diferença. 

INGLÊS - FRANCÊS - ALEMÃO - ITALIANO - ESPANHOL. 

"A gente faz uma assembleia 
com dez mil peões em São Bernardo 
e sai mais organizado do que essas 
discussões aqui no Congresso", ob
servou ontem o deputado Luís Iná
cio Lula da Silva, do PT, acrescen
tando que o fato de haver muitas 
proposições em debates não é motivo 
para a desorganização. 

• • • 
O deputado Mendes Ribeiro 

(PMDB-RS) deu entrada em comuni
cação à Mesa, onde informa não de
sejar receber os jetons por sessão que 
participar. O deputado informa 
ainda que é favorável a que os par
lamentares paguem Imposto de 
Renda e que vai apresentar uma 
proposta nesse sentido. 

O PMDB de Minas Gerais pode
rá perder um deputado federal se o 
médico Célio de Castro, eleito pelo 
partido, confirmar a tendência de 
passar para o PC do B. 

• • • 

O Exército brasileiro não quer 
mundanças no seu regime de convo
cação para o serviço militar, ou seja, 
a troca da obrigatoriedade, hoje vi
gente, pelo voluntariado, como vem 
sendo proposto por alguns consti
tuintes. Isso ficou patenteado, mais 
uma vez, no noticiário do Exército 
que circulou ontem e que em sua 
primeira página defendeu a obriga
ção com o serviço militar. 

O Conselho Estadual da Condi
ção Feminina, subordinado ao ga
binete do governador Franco Monto-
ro, lançará amanhã, entre 10 e 17 
horas, em frente ao Teatro Munici
pal, no centro da Capital paulista, 
a primeira grande mobilização po
pular de 1987, na campanha alerta 
mulher para a Constituinte. 
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i//ao? íenJdor é pai d° deputado Luiz 
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