
os Constituintes 

Amaury 

Muller 
Gaúcho, dos mais 

ligados aos problemas 
da área rural, prega 

o socialismo embora 
não estatizante e a 
democracia plena. 

A m a u r y M u l l e r 
(PDT-RS) tem uma 
ideia fixa: assegu

rar aos trabalhadores ru
rais uma aposentadoria 
mais digna e à qual che
garão mais cedo: há 13 
anos ele apresenta e rea-
presenta um projeto alte
rando Lei Complementar 
número 11, que em 1972 
estendeu precariamente 
o direito de aposentadoria 
aos agricultores. Muller, 
do PDT, quer reduzir a 
idade para a aposentado
ria dos homens, de 65 pa
ra 55 anos, dar o mesmo 
direito à mulher campo
nesa, aos 50 anos, e fixar 
o valor do recebimento 
mensal em dois salários 
mínimos, ao invés do 
meio salário atual. Ele 
alega que o homem do 
campo começa a traba
lhar cedo e calcula que 
estas idades estabelece
riam a igualdade em rela
ção ao meio urbano. 
Quanto ao valor, pauta-se 
pelo que é possível com os 
recursos disponíveis no 
Funrural. 

Com bases politicas na 
Região Noroeste do Rio 
Grande do Sul, mas fa
zendo política em toda ex
tensão da fronteira Oeste. 
Muller calcula que meta
de do seu eleitorado este
ja no campo e metade nas 

cidades de sua zona. Uma 
forte tendência a bata
lhar por questões ligadas 
ao campo parte, portanto, 
não diretamente das ba
ses eleitorais: ele está 
certo de que sem uma 
profunda reforma agrá
ria e o estabelecimento de 
uma política agrícola mo
derna não será possível 
mudar o País. Quer crédi
to fácil e juros baixos, as
sistência técnica, estra
das, eletrificação rural, 
silos, preços compatíveis, 
direitos sociais. No meio 
urbano, defende entre ou
tros pontos, o retorno da 
estabilidade. 

Gaúcho de Cruz Alta, 
saltou direto da política 
universitária, que exer
ceu até ser expulso da 
Universidade em 1964, 
para a Câmara Federal. 
Eleito pela primeira vez 
em 1970, foi cassado, pre
so e torturado. Voltou. 
Hoje, cumpre seu quarto 
mandato. Formou-se em 
Economia e Jornalismo e 
era quartanista de Direi
to quando veio a expul
são. Quer uma Constitui
ção progressista, de cará-
ter socialista mas não ne
cessariamente estatizan
te. No plano externo, de
fende uma ação efetiva, 
que substitua a retórica, 
a "política de punhos de 
renda do Itamarati" . 

Geraldo 

Campos 
Sergipano radicado 
em Brasília desde a 
fundação, foi lider 
de trabalhadores, 

sofreu vários IPMs. 
Luta pela transição. 

G eraldo Campos 
nem recorda preci
samente o numero: 

"foram uns seis ou oito 
IPMs" — sigla pela qual 
se designavam os inquéri
tos a que os militares, de
pois de assumir o poder, 
submetiam os alvos de 
sua perseguição. Mas 
nem os IPMs, nem três 
passagens pelas prisões e 
uma pelas salas da tortu
ra foram capazes de dina
mitar as bases politicas 
que este sergipano de 61 
anos começou a construir 
em Brasília enquanto a 
cidade era erguida. Vinte 
anos depois da primeira 
estada nos cárceres da di
tadura, esse advogado 
conquistou seu assento na 
Constituinte, deflne-se co
mo "um soldado da tran
sição" e batalha para que 
as gerações novas não 
convivam com a ameaça 
de um replay das perse
guições que ele e outros 
brasileiros sofreram. 

"Posso colocar em jogo 
a minha segurança, mas 
não a do povo", conside
ra, assinalando que a 
massa é sempre quem 
mais sofre com a instala
ção das ditaduras. Exis
tem, lembra, formas de 
tortura muito distantes 

do pau-de-arara: a fome, 
a desassistência, a falta 
de perspectivas. Neste 
sentido, trabalhará para 
que a transição se com
plete e a Nação passe a 
ter uma Carta em que es-
tejam consignados os 
conceitos da soberania 
nacional e da segurança 
do cidadão. 
. C a m p o s c h e g o u a 
Brasília em 1958, vindo do 
Rio de Janeiro. Dois anos 
depois, presidia a Asso
ciação dos Funcionários 
da Novacap — condição 
que o colocou "no centro 
do ódio dos militares". 
Afinal, naqueles tempos, 
tudo era a Novacap. Cam
pos liderava a grande 
parcela dos trabalhado
res da nova capital, in
cluídos os de serviços es
senciais como os do abas
tecimento de água e tele
fonia. Em 1967; fez uma 
espécie de estágio na ca
dela, onde ficou dois me
ses. Em 1969, voltaria às 
celas — desta vez, para fi
car por dois anos. Em 
1971. foi preso, torturado 
e depois absolvido, por 
unanimidade, em um tri
buna] dos próprios milita
res. Agora ajudará a es
crever uma nova Consti
tuição. 

César 
Maia 

Ex-militantedoPCB, 
preso pela ditadura 
e com passagem no 

exílio, teve ótima 
votação e atuará de 
olho na economia. 

César Maia é um 
economista que te
ve uma vida aci

dentada, mas sempre li
gada à política, até emer
gir no Congresso Nacio
nal, conduzido por uma 
enxurrada de votos: 93 
mil, a maior votação para 
deputado federal obtida 
no PDT em todo o País. 
Sem dúvida, um feito 
marcante para quem dis
putou pela primeira vez 
um mandato. Alinhado 
com as posições de es
querda na Constituinte, 
Maia terá os olhos volta
dos — como já os tem — 
para sua especialidade. 
Por ser "um tolerante", 
transita com desenvoltu
ra entre os parlamenta
res ligados a esta área, 
independente de partido, 
e garante não ouvir elogio 
algum à condução da eco
nomia nacional pelo Go
verno Sarney. 

Maia, que chega ao 
Parlamento aos 41 anos 
de idade, começou a 
atuar politicamente no 
movimento estudantil do 
Rio de Janeiro, nos anos 
negros de 1967 e 1968. 
Era, então, ligado ao PCB 
— e sua ação custou-lhe 
um ano de cadeia, de on
de saiu em meados de 

1969. Para o exílio. Qua
tro anos depois, retornou, 
"via Portugal" e caiu 
mais uma vez nas malhas 
da ditadura: quatro me
ses de prisão. Não desis
tiu. Saindo da cadeia, tra
tou de reorganizar o mo
vimento de economistas e 
docentes em sua terra na
tal e chegou ao posto de 
diretor do Instituto de 
Economistas do Rio de 
Janeiro. Havendo antes 
trocado o Partidão pelo 
antigo PTB, alinhou-se 
com Leonel Brizola. de 
quem foi secretário esta
dual da Fazenda e, de
pois, presidente do Ba-
nerj. 

Com a atenção voltada 
aos temas económicos, 
define o momento atual 
como um hiato em que 
não se tem indicadores 
claros dos desdobramen
tos da crise. O que permi
tirá uma análise, a seu 
ver. serão os indicadores 
de abril, divulgados no 
início de maio. Presente
mente, o deputado César 
Maia não cons ide ra 
possível avaliar o que nos 
espera: a crise tanto pode 
se estabilizar, como se 
aprofundar ou entrar em 
um processo de reversão. 


