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Questão da soberania é negociada 
Governo e Constituinte buscam fim de impasse entre os poderes 

MARCOS HFNRIOIIF ••• ••• 

. . . ALFREDO LOBO 
Repórter Especial 

Porta-vozes oficiosos do 
Executivo e do Legislativo 
(e também do Judiciário) 
estão negociando intensa
mente, por trás da troca de 
tiros de festim, uma saida 
de consenso para o confron
to em torno da soberania 
da Constituinte. Nem às 
forças conservadoras nem 
às progressistas interessa 
impor derrota que desmo
ralizaria ou o Governo ou a 
Constituinte. 

O que se procura nas ne
gociações é uma fórmula 
que permita, ao mesmo 
tempo, reafirmar a sobera
nia'da Constituinte — Inclu
sive para suspender a vi
gência de alguns artigos da 
Constituição — e assegurar 
aos poderes do Estado re
gras estáveis e autonomia 
para a condução do Gover
no. 

Não passarão nem o as-
sembleísmo proposto pelo 
deputado Maurilio Ferrei
ra-Lima — seu projeto de 
resolução constitucional dá 
à Mesa, ouvida o plenário, 
poder para promulgar alte
rações na Constituição vi
gente a qualquer momento 
— nem as tentativas, já an
tigas, de negar poderes ori
ginários à Constituinte. 
Disse já estão conscientes 
os dois lados. 

^Negociar é necessário, 
para não sermos obrigados 
adecidir", pondera o sena
dor Mário Covas, do PMDB 
paulista. "Qualquer deci
são do confronto será ruim, 
salvo um acordo. Pessoal
mente, me aproximo da po
sição dos que defendem a 
soberania da Constituinte, 
más politicamente acho 
niats prático mergulhar lo
go no trabalho de elaborar 
a nova Constituição e usar 
o Congresso para limpar o 
entulho do autoritarismo. 

O senador Fernando 
Henrique Cardoso, tam
bém do PMDB paulista, de
fende a mesma linha e é 
um dos mais ativos nego
ciadores do consenso — In
clusive na audiência que te
ve1 esta semana com o mi
nistro do Exército, Leôni-
das Pires Gonçalves. 
"Negocia-se", confirma 
e)e,; recusando-se porém a 
entrar em detalhes. 

O deputado Car los 
SanfAnna, do PMDB baia
no, candidato a lider do 
partido na Câmara e apon
tado como preferido do pre
sidente José Sarney para 
exercer uma possível fun
ção de artlculador do Go
verno junto ao Congresso, 
mantém a discrição mas 
vai um pouco mais longe: 
"Existem as negociações e 
elas vão prosseguir, mas 
por enquanto as reuniões 
são informais, limitam-se à 
troca de ideias. Não entra
mos ainda em reuniões de
cisórias". 

Já se entrou, porém, em 
níveis decisórios, pois o 
presidente Sarney e o pre
sidente Ulysses têm se fa
lado a respeito do proble
ma — e em posições por en
quanto divergentes. Não foi 
à toa que Ulysses mudou o 
juramento exigido dos de
putados ao tomarem posse 
na Câmara, impedlndo-os 
de prestarpoder. continên
cia à Constituição autoritá
ria que vâo derrogar. A ele 
interessa que o poder que 
assumiu seja efetivamente 
um Ao argumento de que a 
Constituinte exclusiva (i-
déia já sepultada) ou sobe
rana equivale a um verda
deiro golpe de estado, rea
ge indignado: "olpe não se 
dá no Parlamento, ainda 
menos na Constituinte. Dos 
golpes nós somos sempre 
vítimas". 

O deputado Fernando 
Lyra não acredita em di
vergências entre Sarney e 
Ulysses. "A eleição de 
Ulysses para a Câmara e a 
Constituinte representou 
isso: fica tudo como está. 
Não foi por outra coisa que 
o Governo o apoiou com to

das as forças. Na reunião 
em que a bancada do 
PMDB, por ampla maioria, 
decidiu lutar pela Consti
tuinte exclusiva — contra 
minha opinião —, o que 
houve foi um imenso jogo 
de cena. Ulysses e Pimenta 
da Veiga (o ainda lider do 
partido na Câmara), este 
talvez por ingenuidade, fin
giram que apoiavam a mo
ção para ganhar votos. De
pois, conversaram com o 
Planalto e recuaram". 

Lyra, pejorativamente 
chamado de "jurista de Ca
ruaru" quando foi ministro 
da Justiça, recusa-se a dis
cutir o problema da sobera
nia da Constituinte em ter
mos jurídicos. "A questão é 
politica. Nós perdemos, 
agora temos de lutar politi
camente. E vamos perder 
de novo. O leite já está der
ramado desde a convoca
ção da Constituinte", afir
ma ele, pessimista. 

Nem todos são assim pes
simistas. O deputado Boni
fácio de Andrada, do PDS 
mineiro — e, contra seu 
partido, um defensor ferre
nho da Constituinte plena
mente soberana —, tam
bém faz pouco caso dos ar
gumentos jurídicos e confia 
numa solução politica In
termediária. Foi ele quem, 
na época da aprovação da 
emenda constitucional, que 
convocou a Constituinte, 
apresentou a emenda que 
detonou toda esta discus
são de hoje. A proposta do 
presidente Sarney dizia 
que os membros da Câma
ra e do Senado iriam se 
reunir unicameralmente 
em Assembleia Nacional 
Constituinte "sem prejuízo 
de suas atribuições consti
tucionais". A retirada des
sa expressão entre aspas e 
da referência à "48" Legis
latura" — a que se iniciou 
dia 1" —, desvinculou os 
constituintes do Congresso 
e visava exatamente a 
assegurar-lhes liberdade e 
soberania. 

Também a esquerda do 
PMDB compreende que o 
objetivo possível de alcan
çar está no melo-termo en
tre a posição ostensiva que 
tomaram e a defesa radical 
que o Governo e os conser
vadores fazem da ordem 
constitucional vigente. 
Também ai houve e há ain
da muito Jogo de cena. "E-
les (o Governo e as forças 
que controlam os poderes 
do Estado) vinham descen
do a ladeira com uma ja-
manta carregada de pres
sões e nós tivemos de colo
car outra jamanta no pé da 
ladeira para obrigá-los a 
meter o pé no freio", con
fessa o novato deputado 
António Britto, eleito pelo 
PMDB gaúcho com o 
prestigio adquirido na fun
ção de porta-voz do presi
dente Tancredo Neves. "A-
gora ficou uma jamanta na 
f r e n t e d a o u t r a , 
r e s t a b e i e c e u - s e o 
equilíbrio, temos todos de 
negociar uma saida para 
seguir em frente". 

Da mesma forma pensa o 
deputado Egídio Ferreira 
Lima, considerado um dos 
ideólogos do PMDB, na li
nha soclal-democrata, e 
dos mais ativos articulado-
res do movimento pró-
soberania da Constituinte. 
"Nosso movimento é vito
rioso, na medida em que as 
forças conservadoras que
riam manter a Constituinte 
em segundo plano e nós 
conseguimos trazê-la para 
a ribalta politica". 

Da mesma forma que, 
entre o proposto fechamen
to do Congresso e seu pleno 
funcionamento, chegou-se 
à fórmula do recesso bran
co do Senado e da Câmara, 
garantindo ao mesmo tem
po a primazia da Consti
tuinte e a manutenção do 
Poder Legislativo confor
me preceituado pela Cons
tituição em vigor, Egidio 
crê que a negociação leva
rá ao consenso também na 
questão da soberania da 
Constituinte. "A autollmi-

tação da nossa soberania é 
questão de sabedoria politi
ca e, ao contrário do que di
zem, vai estabilizar o Go
verno. No momento em que 
a Constituinte afirmar, por 
uma resolução constitucio
nal, que está em pleno vi
gor a Constituição de 67, 
com exceçâo deste ou da
quele artigo, e confirmar o 
mandato do presidente Sar
ney até que a nova Consti
tuição lhe fixe o prazo, a si
tuação politica ficará real
mente clareada. E o presi
dente Sarney, que tem o 
mandato legal mas padece 
de legitimidade porque não 
foi eleito pelo voto dlreto, 
terá sido legitimado pelo 
poder originário e soberano 
da Constituinte", argumen
ta Egidio. 

A negociação em curso 
deve se acelerar esta se
mana, pois a guerra de pa
lavras entre os dois lados 
começa a produzir desgas
tes nas tropas de ambos os 
lados. No Governo, o 
consultor-geral da Repúbli
ca, Saulo Ramos, que como 
jurista independente afir
mara a soberania da Cons
tituinte, teve de voltar 
atrás e desmentir-se em 
carta a um colunista da im-
prensa ( e n q u a n t o o 
procurador-geral da Repú
blica, Sepúlveda Pertence, 
escapava do constrangi
mento pela discrição, 
recusando-se a dizer em 
público sua opinião de que 
a Constituinte é "soberana 
na teoria, mas tem sua so
berania limitada na práti
ca pelo jogo das forças 
políticas". 

Do lado da Constituinte, 
já há senadores insuspeitos 
de esquerdismo indignados 
contra a verdadeira cam
panha movida contra a As
sembleia. O senador Affon-
so Camargo, do PMDB pa
ranaense e defensor da so
berania da Constituinte, 
não admite que essa colo
cação seja propositada
mente confundida com 
qualquer tentativa de de
sestabilização da transição 
democrática. "Nós fomos 
eleitos, somos pessoas res
ponsáveis, não somos um 
bando de inconsequentes. 
É preciso trazer a discus
são para um nivel mais ele
vado, mais honesto, em 
busca de uma solução 
politica para o confronto", 
afirma o antigo parceiro de 
Tancredo no extinto PP. 

Maurilio Ferreira Lima 
considera "uma indignida
de" a consulta que o depu
tado Álvaro Valle, presi
dente do PL, fez ao Supre
mo Tribunal Federal sobre 
os poderes da Constituinte 
à luz da atual Constituição. 
"Um poder soberano não 
pode ser submetido ao exa
me da Justiça", diz o depu
tado. Realmente, a consul
ta introduz um alto risco de 
desestabilização do proces
so, se o Supremo conhecer 
da consulta — quebrando 
sua tradição de não julgar 
fatos políticos — e proferir 
qualquer decisão que limi
te a soberania da Consti
tuinte. Haverá então um 
conflito de poderes de re
sultado imprev i s íve l , 
abrindo possibilidade a 
uma solução de força, co
mo alertam parlamentares 
mais moderados. 

"Puxa daqui, puxa dali, 
a gente vai ganhando tem
po para negociar", confi
dencia Ulysses Guimarães, 
que procrastinou a discus
são da p r o p o s t a de 
Maurilio Ferreira Lima, 
embora lhe garantindo que 
a questão será votada an
tes do regimento definitivo 
da Constituinte. "Já fui 
procurado pelos lideres e j á > 
lhes disse que não faço 
questão da forma na minha 
proposta. Eles estão nego
ciando, certamente vâo 
apresentar um substituti
vo. Se ele for aceitável pa
ra nós e para os outros, óti-
mo. Os Inquietos do poder e 
os irrequietos da Consti
tuinte vão acabar se enten
dendo", confia o deputado 
pernambucano. 

Nova Carta tem início este mês 

S ão Paulo — O 
d e p u t a d o 
Ulysses Gui

marães previu ontem 
para antes do final do 
mês o início de fato da 
elaboração da nova 
Constituição. Essa, 
aliás, foi uma das pou
cas declarações que o 
presidente da Consti
tuinte e da Câmara 
deu ontem após assis
tir ao casamento de 
Uma sobrinha, em Al
deia da Serra, onde 
chegou mesmo a negar 
a existência de pres
sões para que deixe a 

- presidência do PMDB. 

Ao deixar a capela, 
na cidade situada a 40 
quilómetros de São 
Paulo, Ulysses concor
dou em falar apenas 
superficialmente so
bre a primeira semana 
da Constituinte. Não 
quis abordar a questão 
da liderança do Gover
no na Constituinte e 
muito menos o seu fu
turo na presidência do 
PMDB, no que foi bri
lhantemente auxiliado 
pela esposa, dona Mo

ra que procurou de to-
das as m a n e i r a s 
afastá-lo dos jornalis
tas de O Globo e da 
Folha de S. Paulo, ma
nifestando em alto som 
sua indignação pela 
presença dos repórte
res. 

Embora interrompi
do a todo instante por 
dona Mora, que insis
tia em puxá-lo pelo 
braço, Ulysses Guima
rães justificou os pri
meiros trabalhos no 
Congresso, rebatendo 
as críticas dos que acu
sam os parlamentares 
de estarem fugindo do 
essencial: "O proble
ma era ter o estatuto 
preliminar. Nessa pri
meira semana tivemos 
que resolver um pro
blema que foi resolvi
do. Tínhamos que ter 
notas provisórias para 
chegarmos ao regula
mento. Sem isso os tra
balhos ficavam ao 
arbítrio do presidente, 
o que não quero e nem 
a Constituinte", afir
mou Ulysses. 

O presidente da 
Constituinte disse es

perar a conclusão do 
regimento para antes 
do término de feverei
ro: "Com o regimento 
definido, aí sim, tere
mos o desenvolvimen
to do processo. Aí co
meçará propriamente 
a elaboração da futura 
Constituição do Bra
sil", explicou. 

Embora seja cada 
dia mais evidente a 
movimentação dos 
peemedebistas favorá
veis a que Ulysses se 
licencie da presidência 
do partido, ele negou 
terminantemente a 
existência de pressões 
nesse sentido. Nem a 
advertência do sena
dor José Richa de que 
o PMDB irá naufragar 
se Ulysses insistir em 
acumular o cargo com 
as presidências da 
Constituinte e da Câ
mara, fez com que ele 
admitisse a questão: 
"Não existem pressões 
para que eu renuncie e 
eu não vou mais falar 
sobre isso. 0 que tinha 
de falar já falei em 
Brasília". 

Hermann quer só 
liderar bancada e 
não o Governo 

"Se eu for escolhido pela 
bancada, não aceitarei 
acumular a função de líder 
do PMDB com a função de 
líder do governo". A decla
ração foi feita ontem pelo 
deputado João Hermann, 
candidato à liderança do 
PMDB na Câmara. O líder 
será eleito na próxima 
terça-feira, dia 10, em elei
ção de dois turnos. 

A bancada do PMDB, 
com 257 deputados, esco
lherá o seu líder a partir 
das 17 horas de terça-feira, 
após o debate entre os qua
tro candidatos — João Her
mann (SP), Luiz Henrique 
(SC), Carlos SanfAnna 
(BA) e Milton Reis (MG) — 
no Auditório Nereu Ramos. 

O debate, proposto por 
João Hermann, foi definiti
vamente acertado na últi
ma sexta-feira, depois de 
três horas de reunião — das 
19 às 22 horas — no gabine
te do atual líder. Pimenta 
da Veiga, que atuará como 
mediador. As regras estão 
definidas: cada candidato 
terá direito ao uso da pala
vra, antes da fase de per
guntas e respostas. Somen
te depois é que se passará 
para o debate propriamen
te dito, com os candidatos 
respondendo às questões 
formuladas pela bancada. 

REFORMA 

O deputado João Her
mann defendeu, como prin
cipal ponto de sua platafor
ma de trabalho, uma refor
ma ministerial que dê ao 
PMDB, pelo menos, mais 
dois ministros, para fazer 
jus ao crescimento do par
tido nas últimas eleições. 

Não indicou nenhum no
me, mas defendeu a per
manência dos ministros 
Aureliano Chaves, "impor
tante para a transição", e 
de Marco Maciel. Os alvos 
seriam Jorge Bornhausen, 
António Carlos Magalhães 
e Abreu Sodré. 

Preservando-se de citar 
nomes, João Hermann ar
gumentou que alguns mi
nistros do governo Sarney 
estão definitivamente quei-

Igreja não quer 
o plenário vazio 

"Num Pais em que a 
maior parte dos eleitores 
obedece a horários árduos 
de trabalho, espera-se que 
não falte aos representan
tes do povo o mesmo empe
nho em assumir suas tare
fas". O alerta é do 
secretárlo-geral da Confe
rência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), Dom Lu
ciano Mendes de Almeida, 
durante entrevista exclusi
va ao CORREIO BRAZI-
LIENSE. 

Dom Luciano entende 
que a expectativa do povo 
"está numa atuaçâo inten
sa por parte dos constituin
tes, por isso, é de se espe
rar que os hábitos do passa
do sejam substituídos por 
uma presença assídua, que 
garanta ao debate toda a 
amplidão de sua participa
ção". 

Quanto â divulgação 
obrigatória dos trabalhos 
da Constituinte no rádio e 
na televisão. Dom Luciano 
não só apoia esta ideia, co
mo a considera prioritária. 
"A importância da TV cria 
uma condição nova para 
esta Constituinte e permite 
um acompanhamento per
manente por parte da popu
lação". 

Sobre a possibilidade de 
os constituintes, por maio
ria de votos, alterarem a 
Constituição em vigor, o 
secretárlo-geral da CNBB 
espera que essa questão se
ja resolvida "à luz dos 
princípios jurídicos". De 
acordo com Dom Luciano, 
"uma constituinte que se 
anunciou como aberta à 
participação popular, em
bora soberana, não deveria 
prescindir de um período 

razoável para que esta par
ticipação popular pudesse 
seefetivar". 

Em relação ao Governo 
Indicar ou não um lider na 
Constituinte, Dom Luciano 
entende que "a orientação 
do Governo pode ser suges
tiva, mas deve respeitar a 
liberdade de posicionamen
to por parte dos que repre
sentam o povo com plena 
autoridade, de modo que 
atuem conforme a própria 
consciência e a delegação 
recebida". 

— É de se desejar a har
monia entre a Uberdade de 
consciência do constituinte 
e, por outro lado, a possibi
lidade de ações conjuntas 
que expressem não os inte
resses do partido, mas a 
justiça das causas — afir
mou Dom Luciano. 

O secretário-geral da 
CNBB lembrou que a Igre
ja nomeou uma comissão 
especial que acompanhará 
todos os trabalhos da Cons
tituinte, pois "a Igreja não 
pode se omitir quanto à ela
boração da Carta Magna 
do País". Dom Luciano fi
cou satisfeito de saber, 
através de uma pesquisa 
divulgada pela revista 
Veja, que a maioria dos 
constituintes é contra o 
aborto. 

"O importante é o posi
cionamento em favor da vi
da, que está na raiz da exis
tência do aborto. E im
possível pensar com coe
rência numa lei baseada na 
dignidade da pessoa huma
na que inclua o direito de 
matar o inocente e indefeso 
pelo aborto provocado", 
disse Dom Luciano. 

mados. Depois, lembrando 
conversa recente com o 
presidente Raul Alfonsin, 
tomou emprestado o pensa
mento do presidente da Ar
gentina e afirmou: "Minis
tro é como fusível, queimou 
tem que trocar". 

COMPLICADOR 

Voltando à liderança, es
pecificamente, o deputado 
paulista se disse consciente 
de que "eu sou um elemen
to complicador". Mas não 
acredita que o presidente 
José Sarney interfira na 
eleição da bancada para 
vetar o seu ou qualquer ou
tro nome. E se manifestou 
confiante na vitória, "se o 
governo não jogar pesado, 
com Caixa Económica, 
Banco do Brasil e com os 
ministros". 

Em telefonema, o presi
d e n t e da R e p ú b l i c a 
afirmou-lhe, ontem, que 
não tinha nada contra o seu 
nome, e desmentiu as 
notícias de que estaria in
clinado a indicar um líder 
do governo na Assembleia 
Nacional Constituinte. 

João Hermann desde já 
rejeita convite para acu
mular a liderança do go
verno na Câmara, se for 
eleito pela bancada. Obser
va que o líder do governo 
precisa estar afinado com o 
líder da bancada majoritá
ria. Mas não vê grandes 
riscos de conflito porque, 
argumenta, "o líder do go
verno seria um transporta
dor de ideias do Executivo 
para o Legislativo, um arti-
culador politico e não um 
comandante de bancada". 

Na sua plataforma de 
trabalho, João Hermann 
quer limitar o voto de lide
rança, democratizar o sis
tema de decisões dentro da 
bancada e fazer valer o seu 
poder, cobrando do gover
no as respostas às questões 
dos representantes do po
vo. Ele reclama que o go
verno não responde por na
da, a nenhuma acusação ao 
Executivo, deixando essa 
tarefa para o seu lider den
tro do Parlamento. 

Chiarelli reage 
à radicalização 
Porto Alegre — "O pro

cesso é constituinte e não 
destitulnte. A ideia é de fa
zer, e não de desmanchar. 
O Pais vive sob a égide de 
uma Constituição que, me
lhor ou pior, é a que temos, 
com suas emendas e seus 
detalhes, carente de substi
tuição, mas apenas quando 
outra nova estiver pronta e 
apta a substitui-la". A afir
mação foi feita ontem pelo 
lider do PFL no Senado, 
Carlos Chiarelli, em artigo 
publicado pelo jornal Zero 
Hora, onde o parlamentar 
relatou suas reações à pro
posta da "esquerda radi
cal", de que a Constituinte 
poderia legislar sobre to
das as coisas imediatamen
te. 

Ressaltando a necessida
de de respeito às regras es
tabelecidas, o senador lem
brou que o Brasil não pode 
e nem deve ficar sem re
gras Jurídicas hierarquiza
das, "respeitadas e respei
táveis". Para ele, "os de
putados e senadores que 
constituem a Assembleia 
Constituinte podem tudo, 
no que tange a fazer uma 
nova Constituição". Po
rém, salientou que eles 
"nada podem no que con
cerne à atual", justificando 
que, para mudar a atual 
Carta, é necessária a parti
cipação do atual Congresso 
? não Constituinte. 

Soares defende 
respeito à lei 

Porto Alegre — O gover
nador Jair Soares (PFL) 
lamentou ontem que o Bra
sil esteja "começando mul
to mal" a sua Assembleia 
Nacional Constituinte, 
"desvirtuando sua finalida
de, fazendo com que o povo 
não tenha participação di-
reta em temas decisivos e 
até infringindo a legisla
ção". Ele se referia à Ree
leição do deputado Ulysses 
Guimarães para a presi
dência da Câmara dos De
putados que, em sua opi
nião, ocorreu em "um arre
pio" á lei. Jair lembrou que 
defendia a Constituinte ex
clusiva, mas espera que a 
nova Constituição seja fei
ta para o povo, de maneira 
sintética, para que o Pais 
tenha uma carta duradou
ra e admtnistre-se por leis 
ordinárias. 

O Governador, em seu 
programa semanal na rá
dio Gaúcha, pediu "isenção 
e espirito público" dos 
constituintes, o que não 
considera "ingenuidade", 
mas "uma exigência da 
maturidade politica que o 
Brasil merece alcançar''. 

Ulysses abrirá 
debate de PMs 
Belo Horizonte — O pre

sidente i o PMDB, da Câ
mara Federal e da Consti
tuinte, deputado Ulysses 
Guimarães, está sendo 
aguardado hoje, nesta ca
pital, para abrir ó III Con
gresso Bras i l e i ro de 
Policias Militares, que terá 
o governador Hélio Garcia 
como presidente de honra. 
Representantes das PM's 
de todo o País debaterão 
durante seis dias temas da 
atualidade da vida nacio
nal, entre os quais "A Cons
tituinte e o Momento Políti
co Institucional". 

Logo após a abertura do 
Congresso, está previsto 
um jantar do deputado 
Ulysses Guimarães com o 
governador eleito de Mi
nas, Newton Cardoso. Du
rante o encontro, o presi
dente da Constituinte deve
rá receber de Cardoso in
formações sobre o empe
nho da bancada mineira na 
eleição do deputado Milton 
Reis para a liderança do 
partido da Câmara. Nesse 
sentido, Cardoso tem man
tido contatos com governa
dores eleitos de outros Es
tados, para canalizar o 
apoio ao nome de Milton 
Reis. Na conversa em que o 
deputado reitera seu apoio 
ao nome de Pimenta da 
Veiga — opositor do gover
nador de Minas, para rela
tor da Constituinte. 

VISTO, LIDO E OUVIDO l 

IPTU será parâmetro 
para os aluguéis 

O Imposto Predial e Territorial Urbano foi 
motivo para reclamação por parte dos proprie
tários de imóveis. Ano passado, quando tudo es
tava congelado, o imposto apareceu pelo menos 
duzentos po\cento na frente. Houve reclama
ção de toda p\rte, mas a explicação era clara: 
o imposto nãoaumentou. Quem aumentou foi a 
valorização doymóvel. Mas os proprietários 
nem sempre aceitam a hipótese. 

Todos reclamanvque o imposto é muito alto. 
Pois bem. O Governo está estudando o assun

to para atender às reclamações, e pretendprê-
gular os aluguéis pela proporção do IPTl 

O assunto vai dar muitoSp que fapt, porque 
agora todos acharão o imposto barato demais. 
E que o imposto é calculado pèlf/possível preço 
do imóvel, sem a exploração imobiliária. Dessa 
forma, o IPTU outrora tãp/combatido por ser 
alto demais, passará a se/baixo paramedir os 
parâmetros dos aluguei/a serem cobrqdos pe
los proprietários. 

MANDATO — A Cotistituinte não alteroúsem 
nada o princípio deinício de mandato. Não fal
tam os que querem aparecer de qualquer ma
neira, retribuindo aos eleitores distantes a sua 
solidariedade. Agora, nesta legislatura, foi 
maior a assistência, porque havia televisão a 
todo o momento. Quando os paus de luz das tele
visões apagaram o plenário ficou deserto. Até 
aqui, tudo normal. 

••• 
ACIDENTE -V- Quando não havia movimento 
em Brasília, eriou-se uma pista asfaltada para 
ligar o posto do Touring à SM-1, ligando tam
bém essa via aó\Eixo Monumental. Os motoris
tas usam e abusam fazendo manobras em mo
mentos perigos\s. Quase que diariamente 
acontecem desastres naquela área, e outro dia 
mais um rapaz fo\atropelado e morto. Como 
pista é uma aberração, bem poderia ser fecjta-
da, e o acesso ao Touring se processar ap/nas 
pelo Eixo Monumen\al. 

000 

PONTE — O GDF anunciou a construção de 
uma ponte para a Península Norteias faltou 
algo a esclarecer. A ponte tem dois vãos, e não 
apenas um, como foi noticiado. E que para fa
zer apenas um lance, eia perderá sua principal 
função, que será redutor a Distância entre o 
Plano Piloto e o Setor de\Ma/sões do Lago. 

VARJÃO — As pessoas (Me por força de mora
rem na área têm que pa/s\r pelo Varjão, vâo se 
reunir com as profess/rakda escola-classe de 
lá, para que seja feita uma\campanha entre os 
alunos. Planejam os/moradores uma educação 
para as crianças que se postam à margem da 
estrada atirando/pedras nok carros que pas
sam, principalmente durante \ noite. 

PRODUTO —/Um supermercado que se espe
cializou em bons produtos tem sido oCarrefour, 
e ninguém pqder negar isto. Mas. tudo tem sua 
exceção. Esta semana, ele apresentava nas 
gôndolas de trios um pacote com embalagem a 
vácuo, contendo "ingredientespara feijoada". 
O frigorifica de nome estranho não Uiz, na em
balagem, o que contém, nem como é conserva
do. Não havia o sinal da fiscalização sanitária. 

COVEIRO — Durante o tempo em que os em
presários não conseguiam derrubar o cruzado, 
ninguém 'lalava mal úêle, muito meno§ â§ pe§= 
soas do Governo passado. Agora, todos agou-
rentos passam a fazer declarações a torto e a 
direito. O último foi Pastore, urubuzando o que 
ele não teve coragem nem capacidade de reali
zar. 

000 
SUCOS — A exclusão dos sucos em vidros dos 
supermercados não é outra coisa senão a/luta 
da embalagem de papelão contra o vidra: O vi
dro é de indústria nacional e os pacote/ de pa
pelão são de multinacionais. Elas vepceram o 
prim eiró round. \ 

REVENDA — As firmas revende/oras de car
ros usados que estão\rmando upa greve para 
amanhã, são as mesmas que recebiam os car
ros novos das revendedoras, repassavam para 
os usuários pelo dobro d\pre/o e dividiam o lu
cro às escondidas. 

REMÉDIOS ,— A vida do/brasileiro poderá fi
car melhor a qualquer momento, se a Abifarma 
cumprir com a ameaça feita ao Governo, de 
suspender a fabricaçãp de pelo menos cinco mil 
remédios. 

TV — "O Telemanbíã" da TVBhasília, canal 6, 
está uma beleza. Além das entrevistas, como 
ocorre com os jornais matutinos\postra tam
bém os acontec/mentos importantes gravados 
no País e fora dele. É dinâmico, com um jorna
lismo objetivo/e de informações rápnjas. Vale a 
pena acompanhar. 

VIOLÊNCIA — Os jornais cariocas, niesmo os 
mais sérias, aderiram também à moda de pu
blicar notfcias policiais na primeira página. 

CONGRESSO — Tudo pode acontecer ho Con
gresso, menos o diretor da Mesa, Paulo Afonso, 
perder a calma. Nesse início de legislatura a 
coisa andou difícil, mas Paulo Afonso segurou 
as quatro pontes de safena com a dignidade que 
o coloca como um dos mais competentes funcio
nários da Casa, onde há a maior concentração 
de profissionais de elite. 

Seminário do PFL 
debate Constituições 

O Instituto Tancredo Ne
ves, entidade vinculada ao 
PFL, realizará, de 17 a 19 
de fevereiro, no auditório 
Nereu Ramos, da Câmara 
dos Deputados, o seminário 
"Constituições do Brasil". 
Cada uma das Constitui
ções brasileiras será anali
sada, visando ao Instituto 
Tancredo Neves a contri
buir para o grande debate 
que se trava no momento 
atual no Pais, com a insta
lação da Assembleia Na
cional Constituinte, segun
do informou o presidente 
do Instituto, deputado Lú
cio Alcântara, do Ceará. 

O seminário será aberto 
às 8h30 do dia 17. As 9h será 
proferida a primeira confe
rência, pelo professor Pau
lo Bonavides, da Universi
dade Federal do Ceará: ele 
falará sobre a Constituição 
de 1824. As 10h30 do mesmo 
dia falará o professor Cláu
dio Pacheco — um dos inte-

Lúcio Alcântara 

grantes da Comissão de Es
tudos Constitucionais, a 
chamada "Comissão Ari-
nos" —, sobre a Constitui
ção de 1891. 

O seminário "Constitui
ções do Brasil", será aber
to ao público em geral, que 
dele poderá participar gra
tuitamente. As inscrições 
deverão ser feitas na sede 
do Instituto Tancredo Ne
ves, no Anexo I do Senado 
Federal, 26° andar. 


