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Anteprojeto tem prazo prorrogado O fim do limite 
para o número de 
divórcios, a proi
bição de cobrança 
de impostos sobre 
os proventos dos 

aposentados e a garantia de que eles 
terão reajustes na mesma época e 
com mesmo índice da categoria e da 
função que exerciam antes de apo
sentar, foram aprovadas ontem pela 
Comissão Provisória de Estudos 
Constitucionais, em reunião plenária 
realizada no Hotel Glória, na Glória, 
zona sul do Rio. Elas serão incluídas 
no texto do capítulo 8 —Ordem 
Social— do anteprojeto de constitui
ção que a Comissão elabora para 
servir de "subsídio para o Congresso 
Constituinte". 

O parágrafo segundo do artigo que 
trata do casamento estabelece, se
gundo a proposta aprovada, de auto
ria da jurista Rosah Russomano, que 
"a lei não limitará o número de 
dissoluções". Rosah disse que, "de
pois da aprovação do divórcio, o 
legislador, manipulando a seu bel-
prazer o assunto e preso a muitos 
preconceitos, criou dificuldades à 

Da Sucursal do Rio 

O presidente José Sarney prorro
gou por três meses o prazo de 
entrega do anteprojeto de constitui
ção que está sendo preparado pela 
Comissão Provisória de Estudos 
Constitucionais, atendendo um pedi
do do presidente da Comissão, Afonso 
Arinos de Melo Franco. "Nosso 
trabalho cresceu muito. O anteproje
to constitucional está espelhando 
toda a problemática social que ficou 
represada nos últimos trinta anos e 
tornou-se inevitável fazer uma cons
tituição longa, prolixa", justificou 
Arinos. 

O prazo da Comissão terminaria no 
dia 16 de julho. Ontem, durante a 

reunião plenária, antes de receber o 
comunicado de que Sarney havia 
aceito o pedido de prorrogação, 
Arinos fez um apelo aos membros da 
Comissão: "precisamos fazer um 
esforço para terminar nossa tarefa. 
Se fracassarmos, será um dos capítu
los mais vergonhosos da história da 
República". 

Ksforrti 
A primeira parte deste esforço será 

realizada no final deste mês, contra o 
desejo de alguns membros da Comis
são: foi aprovada a realização de 
uma série seguida de reuniões plená
rias, de 30 de junho a 12 de julho, no 
Centro de Treinamento do Ministério 
de Minas e Energia, em Itaipava, 
distrito de Petrópolis, a 66 km do Rio. 

realização de novo casamento, como 
a proibição à pessoa desquitada pela 
segunda vez de casar-se novamente". 
Segundo ela, a inclusão, no texto 
constitucional, de sua proposta, "im
pede que o legislador realize este tipo 
de manipulação, limitando o direito à 

dissolução do casamento e a novos 
matrimónios". 

Talha histórica' 
Os textos sobre aposentadoria 

"corrigem uma falha histórica, que 
sempre discriminou os aposentados 

do 
Departamento Intersindical de Estu
dos e Estatísticas Sócio-Econômicas, 
Walter Barelli, em sua declaração de 
voto, aplaudida pela Comissão, de
pois que os artigos foram aprovados. 
O primeiro artigo garante que "os 
proventos da aposentadoria do traba
lhador ou do servidor público civil ou 
militar serão reajustados em iguais 
épocas e índices da categoria traba
lhista, cargo, função ou posto em que 
haja ocorrido a aposentadoria" — 
"sempre houve discriminação na 
correção dos proventos, que chegou a 
ser feita em índices abaixo do 
reajuste do salário-minimo", disse 
Barelli. O segundo artigo estabelece 
que "nenhum imposto ou contribui
ção compulsória incidirá sobre os 
proventos da aposentadoria". 

A igualdade de direitos e deveres 
entre os pais, "podendo o pátrio 
poder ser exercido por qualquer 
deles", a garantia do "direito indivi
dual de determinar livremente o 
número de filhos", a obrigação do 
poder público "assegurar o acesso à 
educação, à informação e aos meios e 
métodos adequados" para o controle 
da natalidade também foram apro
vadas. 

Governo acha 'palavra' do SNI suficiente Militares querem o texto atual 
Da Sucursal de Brasília 

e das Agências Internacionais 

O subsecretário de Imprensa da 
Presidência da República, Frota Ne
to, 43, disse ontem que "o Palácio do 
Planalto considera suficientes e es
clarecedoras as palavras do mi-
nistro-chefe do Serviço Nacional de 
Informações (SNI), general Ivan de 
Souza Mendes, sobre escuta telefóni
ca". Na segunda-feira, o general 
afirmou que "no SNI não há escuta 
telefónica, desde que assumiu o 
cargo", acrescentando que "coloca 
na rua" o funcionário do órgão que 
for pego "grampeando telefones". O 
general disse, ainda, que "não há 
motivos para se ficar ouvindo con

versas de auxiliares do presidente 
Sarney, especialmente na democra
cia". 

O ministro das Comunicações, An
tónio Carlos Magalhães, fez declara
ções semelhantes na terça-feira: "Se 
houvesse escuta no país o ministro 
Ivan Mendes ou eu teríamos que 
autorizar. Isso não ocorreu. Coloco 
na rua quem fizer isso". 

O governo da Grã-Bretanha deve 
introduzir, ainda neste ano, medidas 
para regulamentar e controlar a 
escuta telefónica. A exigência partiu 
da queixa de um cidadão inglês à 
Corte Europeia de Direitos Humanos 
de Strasburgo, na França, de que a 
policia havia ferido seus direitos ao 
cometer escuta telefónica. 

Da Sucursal de Brasília 

O ministro do Exército, general 
Leônidas Pires Gonçalves, 64, disse 
ontem que está "disposto a conversar 
com cada um dos parlamentares" 
que integrarão o Congresso Consti
tuinte para convencê-los a manter o 
atual texto da Constituição em rela
ção ao papel destinado às Forças 
Armadas. O general disse que "as 
Forças Armadas nunca foram intru
sas na história do Brasil, mas 
instrumentos da vontade nacional" e 
que, portanto, para conseguirem 
manter a atual missão constitucional 
"trabalharão como tarefeiras de nos
sos interesses e das nossas ideias". 

Após afirmar que ainda não con

versou especificamente com o presi
dente José Sarney sobre essa ques
tão, Leônidas afirmou que "por 
diversas vezes o chefe da nação já se 
pronunciou dizendo que os militares 
são os responsáveis pela manutenção 
da lei e da ordem interna e externa e 
que assim deve continuar sendo". 

O secretário-geral do PMDB, depu
tado Milton Reis (MG), anunciou, 
ontem a criação de um grupo de 
trabalho, dentro de seu partido, para 
estudar a redefinição do papel dos 
militares na próxima Constituição 
brasileira. Reis conversou, ontemj 
sobre o assunto, com o ministro-cheffl 
do Estado-Maior das Forças Arm» 
das, almirante José Maria do Anw-
ral. ^y 
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