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MACIEL 
Uma aula na 
ESG: menos 
soberania à 

Constituinte. 
O ministro do Gabinete Civil, Marco Ma

ciel, contestou ontem a tese da soberania da 
Constituinte, durante aula inaugural da Es
cola Superior de Guerra. Disse ele que "a 
maior contribuição que o Executivo pode dar 
para a elaboração constitucional é, exata-
mente, o de continuar governando, para que 
tenhamos, nessa fase, um período de absoluta 
estabilidade". 

O conferencista analisou ainda a crise 
económica para os estagiários da ESG, que 
faria em seguida para os oficiais da Escola 
de Guerra Naval. "Só os financiamentos adi
cionais que tomamos, de 1982 para cá, corres
pondem a 25 bilhões de dólares. Isso explica 
porque, tendo pago mais de 55 bilhões de 
dólares, nos últimos sete anos, ainda devemos 
mais de 100 bilhões." 

"Assim, não teremos condições de conti
nuar a modernização do parque industrial 
brasileiro para tornar competitivo em termos 
internacionais o nosso desempenho económi
co, se não resolvermos a questão do refinan
ciamento da divida externa", acrescentou o 
ministro. A seguir, Marco Maciel deu ênfase 
ao fato de "a despeito de todas as dificulda-

t des que o País tem enfrentado, até mesmo do 
crescimento negativo em dois anos consecuti
vos, o nosso produto interno, nos últimos dez 
anos, foi o que mais cresceu, e está entre os dez 
PIBs maiores do mundo". 

Ele argumentou, entretanto, que "estes 
resultados estão sendo obtidos às custas de 
um esforço exportador que, por vezes, reduziu 
as possibilidades de abastecimento do merca
do interno, das distorções regionais e pessoais 
de renda, dos baixos salários que afetam a 
maior parte da população brasileira. Enfim, 
a equação económica brasileira só será resol
vida quando se resolver a questão da dívida 
externa". 

Marco Maciel disse que "este é o instante, 
em face da Constituinte, de reordenar institu
cionalmente o regime democrático, de forma 
a torná-lo estável, moderno e justo. E a Cons
tituição não é o único remédio para essas 
transformações, mas é, sem dúvida, o primei
ro passo". 

"Ou modernizamos o aparelho do Estado, 
adaptando-o às exigências de uma sociedade 
democrática e de uma,economia dinâmica, 
ou continuaremos a seguir como foi até aqui, 
que tem sido típico dos últimos 50 anos, um 
processo de ajustamentos sucessivos que, na 
realidade, aprofundam os conflitos políticos, 
não resolvem as questões sociais, e apenas 
aumentam a dependência externa do nosso 
desenvolvimento." 

Ao concluir, o ministro disse que o Brasil 
não pode continuar sendo apenas "o País do 
futuro, no qual, em nome de uma felicidade 
futura, e sempre adiada, sacrificam-se sem
pre as gerações atuais, de forma iníqua e 
quase permanente. Este é o desafio que nos 
cabe responder neste momento". 

Constituinte: 
quanto 
custam estes 
conchavos? 
A nova Carta 
sequer foi discutida 
ainda, mas as 
reuniões 
dos constituintes lá 
estio custando aos 
cofres da União 
CzS 380 milhões por 
mis — e esse valor 
terá de ser 
duplicado, segundo 
prevlsio da 
administração da 
Câmara e do 

Senado. 
O orçamento das 
duas Casas 
para 1987 
éde CzS 4,1 bilhões, 
que flcario 
comprometidos já 
nos dois primeiros 
meses, devido aos 
aumentos nos 
subsídios dos 
parlamentares e do 
funcionalismo do 
Legislativo, 
com base 
em 25%. O auxílio 
moradia subiu de 
CzS 8 mH para 
CzS 25 mH e o total 
da remuneração doa 
constituintes está 
em torno de CzS 

52 mH, 
consumindo mais de 
CzS 29 milhões 
mensais. 
A Isso acrescente-se 
quatro passagens 
aáreas por mis. Em 
março, com o 
disparo 
do gatilho salarial, 
o funcionalismo 
federal terá um novo 
aumento — e o 
benefício atingirá 
tambám parlamen
tares. 
Com Isso, os CzS 4,1 
bilhões para as 
duas Casas 
devem ser 
duplicados. Atá 
setembro, se 

concluir os 
trabalhos, 
a Constituinte terá 
custado cerca de 
CzS 3 bilhões com os 
acrásclmos > 
previstos. 

Depois disso, os 
constituintes fixarão 
seus próprios 
salários. Os 
senadores 
e deputados federais 

acham Injusto que 
os estaduais 
recebam 
CzS 30 mH a mais que 
eles. E querem a 
equiparação salarial. 

ULYSSES 
Uma aula no 

Itamaraty: 
como ser 

independente. 
Ao falar para uma plateia composta por 

embaixadores estrangeiros, diplomatas bra
sileiros e alunos do Instituto Rio Branco, on
tem no Itamaraty, o presidente da Consti
tuinte, deputado Ulysses Guimarães, decla
rou que para tratar do tema mais urgente do 

País, a dívida externa, devem ser incluídas 
na pauta da diplomacia brasileira a luta 
contra o protecionismo dos países industriali
zados e a capacitação e independência cien
tífica e tecnológica. Ulysses acrescentou que 
"é neste tripé — finanças, ciências e tecnolo
gia e comércio exterior — que devemos refor
çar uma diplomacia ativa e corajosa". 

O presidente da Constituinte lembrou 
que, assim como as sociedades nacionais são 
obrigadas em determinado momento, aparar 
e começar de novo, a sociedade internacional 
também necessita refletir, discutir e refor-
mar-se. Segundo Ulysses é preciso que seja 
retomada a ideia de negociações globais so
bre os temas da agenda económica interna
cional, para proceder uma tentativa de refor
ma mundial do sistema de produção, circula
ção e^distribuição de riquezas. "Não é mais 

possível esperar a conflagração de revolu
ções, para então sentar-se à mesa de refor
mas", acrescentou o deputado. 

Ulysses lembrou também aos alunos do 
curso de diplomacia do Instituto Rio Branco, 
que a obrigação maior do diplomata brasilei
ro, que representa, defende e promove os inte
resses de um país do Terceiro Mundo, "é mol
dar a nossa vinculação ao sistema interna
cional em um sentido que favoreça nosso cres
cimento económico e nosso desenvolvimento". 

Quanto à participação da Constituinte 
na política externa, Ulysses Guimarães reco
nheceu a falta de intimidade do parlamentar 
brasileiro com a cena mundial e ressaltou 
que cabe agora recuperar esta intimidade, 
"mas não através de perigosa osmose entre 
elites de países dominados e dominantes", 
advertiu. 


