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PFL pedirá à Constituinte seis anos para Sarney 
Brasília — O secretário-geral do 

PFL, deputado Saulo Queiroz (MS), 
apresentará na próxima semana um "pro-
jeto de decisão " à Constituinte estabele
cendo que o mandato do presidente José 
Samey terá a duração de seis anos, con
forme estabelece a atual Constituição no 
paragrafo 3o do artigo 75. 

"A falta de definição sobre esse pon
to gera instabilidade política interna e 
dificulta a negociação da dívida externa", 
disse Saulo, ao justificar sua proposta."E 
essas duas coisas acabarão gerando pro
blemas para o funcionamento da própria 
Constituinte. Por isso, vamos resolver 
logo essa questão". 

Na noite de quarta-feira, ele e o 
deputado Jayme Santana (MA) conversa
ram com Sarney e abordaram o assunto 
com o presidente, que, sem definir prazo, 

disse que a definição de seu mandato é 
prioritária. "Antes de minha viagem à 
Alemanha, em junho, será necessário 
precisar o tempo do meu mandato. Essa 
decisão será importante para os resulta
dos práticos das conversas que terei lá 
fora", comentou o presidente, respon
dendo a uma pergunta de Santana. 

Saulo está seguro de que o "projeto 
de decisão", instituído pelo paragrafo 7o 

do artigo 57 do regimento da Constituinte 
será aprovado, embora com uma redação 
diferente da original. No momento, ne-
gocia-se uma nova redação que só permi
ta a proposta de "projetos de decisão" 
em defesa dos interesses da própria Cons
tituinte contra ameaças ao seu funciona
mento. O PFL, então, aproveitará para 
utilizá-lo como uma espécie de legítima 
defesa de Sarney. 

"O presidente tem que negociar no 
exterior com os credores e aqui dentro 
com os governadores. Para isso é preciso 
saber por quanto tempo ele será presi
dente. Isso é crucial para o atual momen
to político", diz Jayme Santana. 

Segundo Saulo, sua proposta será de 
que o mandato de Sarney seja fixado em 
seis anos porque o presidente foi eleito de 
acordo com a atual Constituição, que 
determina essa duração para o mandato 
presidencial. "Se nós não resolvermos 
isso agora, a Constituinte passará o tem
po todo discutindo a mesma coisa, o que 
só colaborará para emperrar a vida políti
ca do país", argumenta Saulo. 
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Planalto precipita decisão A nova redaqão 

José Negreiros 

Brasília—O PMDB elegeu 22 governado
res e fez maioria na Constituinte, mas é o PFL 
que tem ganho todas as batalhas políticas desde 
a instalação da assembleia. Na última delas, 
conseguiu demonstrar ao presidente José Sar
ney que é o principal responsável pela sua 
sustentação política. Pois, além de impedir que 
a esquerda do PMDB lhe cassasse o mandato, 
lançando mão de um "projeto de decisão", 
resolveu, ao contrário, fixá-lo em seis anos e 
assim encerrar a polémica que tem mobilizado 
todas as iniciativas políticas da Constituinte. 

A proposta do PFL, que coincide com o 
desejo do presidente e os conselhos que rece
beu nos últimos dias, precipita um tema que 
alguns políticos só gostariam de suscitar um 
pouco mais tarde, durante a redação das dispo
sições transitórias da nova Constituição. De 
acordo com a situação económica do país, 
poderia colaborar para abreviar bastante o 
tempo de permanência de Sarney no Palácio do 

PDS obstruirá 
votação se não 

influir 

Planalto, cedendo até mesmo a tentação de 
realização de eleições diretas já para presi
dente. 

Agora, o PMDB terá que se manifestar 
por antecedência, dizendo se quer ou não 
Sarney, numa espécie de julgamento político 
do presidente que alega ter colaborado para a 
grande vitória do partido de Ulysses Guima
rães, com a prorrogação do congelamento de 
preços até um ponto de exaustão inflacionária, 
apenas para assegurar um grande resultado 
eleitoral para o governo. 

Para conseguir sua tramitação, a ideia do 
deputado Saulo Queiroz (PFL-MS) terá que 
receber o apoio de 187 constituintes e caso seja 
acatada pela Comissão de Sistematização irá a 
plenário. Para ser aprovada, então, dependerá 
do voto de 280 parlamentares, que podem ser 
conseguidos facilmente apenas dentro do pró
prio PMDB, que tem 304 constituintes. 

Antes era fácil para o PMDB ameaçar 
Sarney com a cassação. Agora, será muito 
difícil negar-lhe apoio. 

Está praticamente fechado um acor
do entre PFL e PMDB para conservar o 
"projeto de decisão" com outra redação. 
Essa nova redação estava mais próxima 
da proposta do deputado Maurílio Ferrei
ra Lima (PMDB-PE), segundo a qual os 
"projetos de decisão" só se justificariam 
para "sobrestar (sustar) medidas que pos
sam ameaçar os trabalhos e decisões 
soberanas da Assembleia Constituinte": 
• Eis o parágrafo 7o do artigo 57: 

"Os projetos de decisão destinam-se 
a regular matérias de relevância para a 
Assembleia Nacional Constituinte, não 
compreendidas nas demais proposições, 
necessitando ter o apoiamento de um 
terço dos constituintes e serão submeti
das a parecer prévio da Comissão de 
Sistematização, que o fará no prazo de 
cinco dias, cabendo ao plenário, em dois 
turnos de discussão e votação, e por 
maioria absoluta, a decisão final, sendo 
arquivado, definitivamente, se receber 
parecer contrário". 

Arquivo — 29/10/62 

puder 
Brasília — Qualquer que seja o acor

do entre o PMDB e PFL, se o PDS não 
conseguir alterar pelo menos uma dúzia 
de pontos do regimento da Constituinte, 
seu líder na Câmara, Amaral Neto (RJ), 
promete obstruir sistematicamente a ses
são da próxima terça-feira, quando o 
texto definitivo deveria ser votado. 

Foi o que ele comunicou ao secretá
rio-geral do PFL, deputado Saulo Quei
roz (MS), numa conversa em que deixou 
clara sua disposição para complicar ainda 
mais as negociações em busca de um 
acordo para aprovar o regimento. Isso 
faria com que ele não fosse votado na 
próxima semana. 

Os artigos que o PDS deseja mudar 
são muito parecidos com aqueles aos 
quais o PFL faz oposição. Ambos são 
contra: participação popular na forma de 
30 mil assinaturas para apresentar uma 
emenda; realização de um plebiscito para 
ratificar o texto da nova Constituição; 
funcionamento limitado da Câmara e do 
Senado; maioria simples para decisões a 
serem tomadas nas subcomissões; realiza
ção de audiências públicas pelas comis
sões encarregadas dos principais temas da 
Constituição; a redação do parágrafo 7o, 
do artigo 57, que trata da soberania da 
Constituinte, e a supressão do preâmbulo 
do regimento, "que parece discurso de 
comício", segundo o deputado Amaral 
Neto. Um acordo entre PFL e PMDB 
para a nova redação do parágrafo 7o já 
está praticamente pronto. O partido acei
ta a fórmula proposta pelo deputado 
Maurílio Ferreira Lima (PMDB-PE), que 
limita os "projetos de decisão" a sobres
tar (sustar) medidas que ameacem os 
trabalhos da Constituinte. 

eleição, há 25 anos, Arraes começava a festa 

Árraes revive o clima 
de 63 na festa da posse 

Recife — Uma grande festa popular 
com a participação de clubes de frevo, 
foguetórios e passeatas está sendo organi
zada pelo PMDB de Pernambuco para o 
dia da posse de Miguel Arraes no gover
no do estado. As comemorações repeti
rão em grande parte a festa de 1963, 
quando Arraes chegou pela primeira vez 
ao Palácio das Princesas, só que agora 
contarão com a presença da TV. 

Durante cinco dias, de 10 a 15 deste 
mês, em chamadas na TV, o cantador de 
viola Sinésio Pereira convidará o povo 
para a festa, repetindo um refrão criado 
pelo repentista popular Lourival Batista: 
"Volta Arraes ao Palácio das Princesas, 
vai entrar pela porta que saiu". No dia da 
posse, um grande telão vai ser colocado 
na frente do palácio, na Praça da Inde
pendência, para retransmitir para o povo 

a solenidade de transmissão do cargo. 
Depois o governador falará da sacada do 
palácio. 

O PMDB pensou em convidar chefes 
de estado, amigos de Arraes como o 
presidente de Portugal, Mário Soares, e o 
presidente da França, François Mitter-
rand, para a posse, mas desistiu ao tomar 
conhecimento de que o protocolo não 
permite a presença de chefes de estado na 
posse de governadores. Muitos convites, 
porém, foram enviados para amigos de 
Arraes no exterior, como o presidente do 
Partido Socialista Francês, Michael Ro-
card, que mandará para representá-lo sua 
mulher, Michelle Rocard. Também esta
rão na posse amigos de Arraes da Argélia 
e do Chile. O PMDB ainda não liberou a 
lista dos nomes, porque espera a confir
mação das presenças. 

Ameaça de boicote faz 
presidente cancelar 
audiência a deputados 

Salvador — O presidente Sarney resolveu dar um caráter 
"estritamente cultural" à viagem que fará à Bahia amanhã para 
inaugurar a fundação Casa de Jorge Amado e cancelou uma 
audiência que já estava praticamente acertada com os membros 
da Assembleia Legislativa e representantes de entidades dos 
setores operários e patronais das áreas da agricultura, comércio e 
indústria. 

A eliminação da audiência do programa da viagem foi 
comunicada às 15h ao presidente da Assembleia Legislativa, 
Coriolano Sales (PMDB), pelo assessor presidencial José Aman
do Barbosa. O deputado atribuiu a decisão de Sarney às 
divergências surgidas no PMDB quanto à oportunidade da visita 
de Sarney, a convite do governador João Durval, do PFL e cujo 
mandato está chegando ao fim. 

Setores do PMDB afirmam que a viagem agora só beneficia 
o PFL, mostram-se descontentes com a permanência do ministro 
António Carlos Magalhães no governo e com sua presença na 
comitiva, bem como com a escolha recente de pefelistas para 
cargos federais. Vários deputados do ÇMDB ameaçam boicotar a 
viagem de Sarney à Bahia. 

A deputada federal Abigail Feitosa convocou seus colegas 
de bancada do PMDB baiano a boicotarem a visita, enquanto 
vários outros deputados federais e estaduais já anunciaram que 
não vão participar da recepção ao presidente. 

Prestes critica governo 
ao inaugurar escola com 
nome de dona Leocádia 

Porto Alegre — O ex-dirigente do Partido Comunista 
Brasileiro, Luís Carlos Prestes, classificou o presidente José 
Sarney de "serviçal dos generais", dizendo que o período dos 
militares já se encerrou, mas Sarney continua cumprindo suas 
ordens. Para Prestes, o mandato de Sarney já "deveria ter 
terminado há muito tempo, pois o Colégio Eleitoral que o elegeu 
era ilegítimo e espúrio". Ele defendeu que a Constituinte fixe 
logo a duração do mandato do presidente para, em seguida, 
convocar eleições diretas. 

Luís Carlos Prestes participou da inauguração da Escola 
Municipal Leocádia Felizardo Prestes — homenagem à sua mãe 
—, no bairro Carvalhada, nesta capital. A escola de Io grau, com 
capacidade para 1 mil 200 alunos, vai atender a crianças de 7 a 14 
anos, dentro do projeto "Nenhuma criança sem escola"l O ex-
dirigente do PCB chegou a esta capital, pela manhã, com as irmãs 
Eloísa e Lígia e a filha Anita Leocádia, retornando hoje ao Rio de 
Janeiro. 

Dona Leocádia Prestes tornou-se famosa no mundo inteiro 
ao liderar, a partir de 1936, uma campanha internacional pela 
libertação do filho, Luís Carlos Prestes, secretário-geral do PCB, 
preso no Brasil por Getúlio Vargas, e da nora, Olga Benário, 
militante comunista de nacionalidade alemã—grávida quando foi 
entregue à Gestapo pela polícia brasileira. 

A pressão da opinião pública internacional obrigou os 
nazistas a deixarem a filha de Prestes e Olga, Anita Leocádia, 
nascida numa prisão de Berlim, aos cuidados da avó, que foi viver 
no México. 

Moreira tem problemas 
para a indicação do 
Secretário dê Trabalho -

O coronel Manoel Elysio dos Santos Filho será o secretário 
de Polícia Militar do governo Moreira Franco e o coronel 
Evandro Gonçalves Figueiredo o chefe da Casa Militar do Palácio 
Guanabara. Com os dois nomes anunciados oficialmente ontem, 
fica faltando apenas a indicação do secretário do Trabalho. 

O critério para a escolha do comandante da Polícia Militar 
foi o da indicação do oficial mais antigo da corporação para 
exercer o comando. Moreira Franco anunciou também o nome do 
diplomata Lael Soares para a chefia do Cerimonial do Palácio. 

O governador eleito enfrenta agora o problema mais sério 
da escolha do secretariado. O economiário Maurício Rangel, o 
ex-deputado federal Walter Silva e o ex-deputado estadual Sílvio 
Lessa lutam para serem indicados para a Secretaria do Trabalho. 
Maurício Rangel é o que tem mais chances, mas Walter Silva 
apareceu na disputa com um lobby poderoso. 

O lobby do ex-deputado Walter Silva tem adeptos famosos e 
influentes, como o ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto, que 
tem divergências sérias com Maurício Rangel, o presidente do 
PMDB, Ulysses Guimarães, o chefe do Gabinete Civil, Marco 
Maciel, e até o presidente do BNDES, Márcio Fortes. Mas 
Walter Silva perde para Rangel no apoio dos sindicatos. O 
candidato com menor possibilidade é o ex-deputado Sílvio Lessa. 

Deputado operário aprende 
política na Constituinte 

Carlos Mesquita 

Dora Tavares de Lima 

De short, camiseta e sandálias tipo havaia
na, Míison é saudado pelos amigos que se 
reúnem em torno de muita cerveja e um violão 
num bar do Parque Curicica, em Jacarepaguá. 

— Como é que é, garotinho, o negócio está 
esquentando lá em cima, né? 

Mas o tom amistoso logo cede lugar às 
cobranças e, em segundos, o deputado federal 
Edmflson Valentim (PC do B) se vê no centro de 
um bombardeio de protestos contra o desempe
nho da Assembleia Nacional Constituinte. 

— Não acredito nem um pouco nessa Cons
tituinte — proclama o tecelão aposentado Ma
nuel Messias. 

— São todos conservadores, você é apenas 
uma peça no jogo, não vai ter vez — prevê 
Cleiber de Oliveira, inspetor de qualidade numa 
empresa de processamento de dados. 

Edmflson tenta explicar que "fazer política 
não é com quem a gente quer, mas com quem a 
gente pode", mas não consegue convencer seus 
amigos brizolistas de que o PC do B já rompeu 
com o governo federal nem justificar o ainda 
cobrado apoio a Moreira Franco. Esse foi o 
primeiro contato de Edmflson com seu "habitat 
natural", como gosta de se referir aos subúrbios 
do Rio, depois de um mês em Brasília. 

Do dia Io de fevereiro até agora, Edmflson 
viveu momentos de decepção e de absoluta 
perplexidade na Constituinte, mas confessa que 
aprendeu como nunca em seus 23 anos de vida. 
Ficou decepcionado no primeiro dia, quando 
pensou que na instalação da Constituinte os 
líderes falariam da tribuna para o país sobre os 
ideais de seus partidos para a nova Consti
tuição:. 

"No lugar disso, ouço um discurso do presi
dente do Supremo Tribunal. Com todo o respei
to, ninguém tinha interesse em saber o que ele 
pensava sobre a Constituinte." 

Na primeira votação, o ex-auxiliar de inspe
tor de qualidade da metalúrgica suíça Sulzer do 
Brasil ficou perplexo e não entendeu nada 
quando Ulysses Guimarães balbuciou qualquer 
coisa ao microfone da Mesa Diretora e deu por 
aprovada a questão, que Edmflson nem se 
lembra qual era. Do que Ulysses disse, distin

guiu apenas a frase "permaneçam como estão" e 
achou melhor não se mexer. 

Aprendeu também que quem quer falar não 
pode simplesmente se inscrever e ficar sentado 
no fundo do plenário esperando a vez. "Tem 
que ir lá fazer barulho, mostrar que sabe qual é a 
sua vez", diz Edmflson, que aprendeu a lição 
depois que passou uma sessão inteira quietinho, 
sentado na última fileira, à espera do chamado 
que não veio. "Quando fui reclamar, os caras 
ainda queriam me convencer que eu não tinha 
ouvido chamarem meu nome", conta. 

Depois de um mês, durante o qual passou 
noites em claro debruçado sobre a proposta de 
regimento interno da Constituinte, Edmflson 
está mais à vontade em .Brasília, diz que conse
guiu vencer parte de sua timidez natural e não 
fica mais no fundo do plenário: "Vou para o 
bolo, junto com os outros". 

Nesse "bolo" confessa que por vezes se 
sente "improdutivo" e recorre à comparação 
com seu trabalho na fábrica para explicar: "O 
trabalho do operário aparece de imediato, na 
política o resultado é mais demorado e depende 
de muita conversa". 

Aos poucos Edmflson aprende a adaptar sua 
postura combativa de militante sindical ao jogo 
de cintura necessário ao parlamentar e não 
concorda com o líder do PT, Luís Ignácio Lula 
da Silva, quando Lula pretende comparar a 
Constituinte a uma assembleia de metalúrgicos, 
dizendo que no sindicato tudo se resolve com 
maior rapidez. 

O deputado comunista, filho de dona Ange
lina e seu Durval, gente humilde, sabe também 
que sua realidade social mudou e a ela também 
procura adaptar-se. Ao único terno que levou 
para Brasília — na diplomaçáo dos eleitos em 
dezembro vestiu terno e gravata pela primeira 
vez —já juntou outros quatro que mandou fazer 
num doublé de alfaiate e funcionário da Câmara 
a Cz$ 1 mil 300 cada. 

As atividades sociais, até agora limitadas a 
uma festa no clube do Exército para comemorar 
o Dia Nacional do Kuwait, serão incrementadas, 
incluindo uma ida em breve ao elegante Floren
tino do qual Edmflson ouviu falar que "é assim 
tipo RegineV. Outro projeto extra-
Constituinte é a compra de um carro "o mais 
rápido possível". Edmííson (D) tem que explicar o que faz em Brasília 


