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Constituinte terão seu priO segundo choque, o "ismeiro teste de coesão no
raelense", está sendo artiperíodo abrll-malo, quando
culado pelos ministros ecoo presidente Sarney tomar
nómicos — agora, mais
a decisão de enviar ao Pocom o sr. Dilson Funaro,
der Legislativo os projetos
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toria Geral da República,
necessidade de uma firme
para que não sejam repeticompactação dos líderes,
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administrativas do primeiutilizará a opção do
ro choque. Não raro, o sr.
decreto-lel, preferindo a
Saulo Ramos passa horas
negociação politica com as
perdidas da noite, junto aos
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O segundo choque já está procuradores de sua Consultoria, examinando legisdecidido. Virá certamente
lações e a Constituição videpois da reforma ministegente, para retirar do prorial que deverá ocorrer em
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portanto, a metodologia,
pois o primeiro foi à Argen- desses procuradores, Luiz
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do que o do primeiro cho- constitucionais, e a par de
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descontroladas. Haverá necessidade de um firme
Esse trabalho da Consulapoio das lideranças polítitoria, expurgando os textos
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contecioso das leis ordinápara que a Presidência da
rias do País, o espírito da
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zação — derivado da Lei
reflete para o Palácio do
Delegada n" 4 — está sendo Planalto um fatalismo de
aperfeiçoado pela Consuldescontrole geral das rétoria Geral da República,
deas do processo económique pão prevê decretosco. No entender de pessoas
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dos os governos passaram
de controle, fiscalização e
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to, cuja eficácia nada tem a
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ver com a equivocada esos fatores de instabllizaçâo
tratégia do primeiro choeconómica e financeira paque, via Sunab.
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Para tanto, o consultor
geral da República, o juris- status quo até uma curva à
frente da Insuportabilidata Saulo Ramos, tem se dede.
dicado diuturnamente à
O Governo espera a amelaboração dos textos legais, que darão ao Governo pla adesão da opinião púuma instrumentação mo- blica, para o seu segundo
derna e ágil para o novo choque, ante a visão dos eschoque. As mensagens do tragos pela Inflação no bolGoverno ao Congresso re- so do povo. Espera que o
PMDB faça dessa pregagular serão enviadas em
ção, em torno de um chotempo, por decisão única
do presidente Sarney, tão que corretivo, a sua ampla
logo sejam definidas e en- comprovação de que está
trosadas as novas lideran- no Governo, e com ele é soças politicas. Certamente, lidário.

