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* Prodasen já 
computou 48 

| mil sugestões 
Quarenta e oito mil sugestões 

para a Constituinte, enviadas de 
todos os pontos do país, foram 
computadas pelo Serviço de 
Processamento de Dados do 
Senado, em função do «Projeto 
Constituição». E mais dez mil 
serão igualmente processadas, 
segundo o gerente do projeto, Mar
cos Vinícius. 

As sugestões podem ser 
aproveitadas por qualquer cons
tituinte, segundo o senador José 
Inácio (PMDB-ES), Io se
cretário do Senado, um dos gran
des responsáveis pela iniciativa. 
Para este fim, segundo ele, cada 
um recebeu uma comunicação 
sobre a existência de um acervo, 
separado por assuntos, de suges
tões para a Constituinte. «Aí, o 
constituinte procura o assunto que 
lhe interessar. È só olhar o índice e 
recolher o que se quer. O Prodasen 
fornece tudo», disse. 

A extensa lista dos temas inclui 
agricultura, reforma agrária, 
segurança, saúde meio ambiente, 
dívida externa, juros, transportes, 
urbanismo, segurança, política 
municipalista, política habita
cional, política salarial, planeja
mento familiar, previdência social, 
presidencialismo, parlamentaris
mo, aborto, pena de morte, política 
salarial, índios, violência urbana, 
etc. 

Código 
Cada item tem um código. As 

informações podem ser obtidas 
rapidamente, através de qualquer 
terminal de computador ligado ao 
Prodasen. Se um constituinte 
quiser as sínteses das sugestões 
sobre, por exemplo, o êxodo rural, 
basta pedir ao operador de um 
daqueles terminais que digite o 
código dentro do título «política 
agrícola». 

Perfil 
Além das sugestões propria

mente ditas, os dados armazenados 
no Prodasen permitem ao cons
tituinte que o desejar avaliar o 
grau de preocupação com o assunto 
por região, sexo, faixa etária, clas
se sócio-econômica e grau de ins
trução. Para isso, basta verificar o 
número de sugestões enviadas 
sobre determinado tema por cada 
grupo e área. Segundo o primeiro 
gerente do «Projeto Constituição», 
William Dupin, isso dá ao cons
tituinte o perfil da população in
teressada em determinado tema. 

Ulysses tentará 
pela última vez 

convencer Covas 
Durante o vôo Brasília-

São Paulo a bordo de um 
avião da Presidência da 
República, o deputado Ulys
ses Guimarães, com o auxilie 
do senador Fernando Hen
rique Cardoso, fará 
amanhã, a última tentativa 
para convencer o senador 
Mário Covas a desistir da 
disputa pela Liderança de 
PMDB na Constituinte. Será 
a terceira. Nas duas ante
riores, quando inclusive 
chegou a sugerir uma com
posição envolvendo o cargo 
de relator-geral da Cons
tituinte, não teve êxito. Ao 
contrário, irritou Covas, 
magoado com a notória 
preferência da cúpula do 
PMDB pela candidatura 
Luiz Henrique. 

Na quinta-feira passada, 
Ulysses, depois de uma 
amena conversa com Covas, 
quando buscou superar o mal 
estar entre ambos, com 
manifestações de cordiali
dade e carinho, participou de 
uma reunião de avaliação 
com Fernando Henrique, 
Luiz Henrique e Miro Tei
xeira. A expectativa de todos 
é de que a vitória de Luiz 
Henrique parece tranquila, 
mas, em todas as conversas, 
há uma preocupação eviden
te em reduzir ao mínimo as 
sequelas provocadas pela 
eventual derrota de Covas. o 
político mais votado da His
tória do país. 

Nos prognósticos de Miro 
Teixeira, um dos coorde
nadores da campanha de 
Luiz Henrique, Covas terá no 
máximo 90 dos 258 votos da 
bancada do PMDB na 
Câmara. A tendência dos 
deputados é de realmente 
votar em seu líder, mas 
diversos grupos do partido 
ainda não têm uma posição 
definitiva. Várias reuniões 
estão sendo marcadas para 
os próximos dias, quando os 
deputados com maior afi
nidade tentarão definir uma 
posição comum. Até para se 
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fortalecerem na distribuição 
dos cargos na Constituinte. 

Mário Covas, segundo 
diversos de seus partidários, 
considera que dificilmente 
vencerá. Mas insiste em con
correr por dois motivos: 1) 
demonstrar coerência com a 
tese que sempre defendeu da 
necessidade de uma liderança 
específica para a Constituin
te, não reproduzido a po
larização governo/oposição 
durante a dirigentes do 
PMDB: abrir espaços no 
partido para a candidatura 
do senador José Richa à 
Presidência da República, 
através da consolidação de 
uma articulação peemedebis-
ta descompromissada com 
Ulysses Guimarães. 

Mas há outros compli
cadores na disputa: os 
pleitos para os principais 
cargos da Constituinte. No 
PMDB, os cargos-chave têm, 
em geral, diversos preten
dentes. O de relator-geralr , 
por exemplo, é desejado por 
Fernando Henrique Cardoso 
e pelos deputados Bernardo 
Cabral, Nelson Jobim e 
Pimenta da Veiga. Este, por 
sinal, é o preferido de Ulys
ses, mas está sendo vetado 
por não ter apoiado a can
didatura Newton Carodos 
nas últimas eleições pelo 
próprio diretório regional do 
PMDB de Minas. As com
posições e acertos em torno 
desses cargos podem se 
reverter em votos para um 
candidato, enquanto os des
contentes apoiarão o seu ad
versário. 

CNDM leva à 
Constituinte 

sua proposta 
O Conselho Nacional dos Di

reitos da Mulher (CNDM), en
tregou ontem formalmente às 26 
mulheres constituintes uma série 
de propostas sobre direitos e 
garantias individuais, a ordem 
social, a família e a educação, a 
serem transformadas em propo
sições para a nova Constituição. 

As reivindicações incluem a 
obrigatoriedade do estado de 
promover programas específicos 
para favorecer a igualdade social, 
considerar crime inafiançável qual
quer discriminação atentatória 
contra os direitos humanos e a 
igualdade de direitos entre tra
balhador urbano e rural. 

Foram relacionadas também a 
garantia à mulher, vítima de 
violência sexual, de assistência 
médica, social, psicológica e ju
rídica, por parte do estado proi
bição de diferença salarial para o 
mesmo trabalho, de critério de ad
missão, promoção e dispensa por 
motivo de raça, cor ou sexo, e a 
aposentadoria para todos os 
trabalhadores, incluindo as tra
balhadoras rurais e donas de casa. 

PFL não quer 
perder seus 
ministros 

Porto Alegre — O líder do PFL 
no Senado, Carlos Alberto 
Chiarelli (RS), ao responder, on
tem, a uma pergunta sobre a pos
sibilidade de pressão dos novos 
governadores para mudanças no 
ministério, aproveitou para dar 
um recado aos governadores do 
PMDB que tenham a pretensão de 
trocar ministros do PFL: "Se 
resolverem pressionar, vão levar 
uma contra-pressão muito grande. 
É melhor não mexerem com a gen
te". Irónico, o senador gaúcho con
siderou que "os novos governa
dores vão ter que fazer pressão de 
caixa (referindo-se às dificuldades 
financeiras dos estados) e não 
política". 

Chiarelli disse ainda que o 
"PMDB" pode comentar so
bre os ministros da sua área, dos 
nossos tratamos nós e direto com o 
presidente". O senador gaúcho 
lembrou que, uma semana após os 
resultados das últimas eleições, 
"os ministros do PFL colocaram os 
cargos à disposição, mas foram 
mantidos pelo presidente". 


