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s Deputados 
S:; vão unir 

TV à política 
Durante a elaboração da 

nova Constituição haverá 
pelo menos três repórteres 
privilegiados no acesso às 
fontes de Informação. Eles 
Vão aproveitar uma estrei
ta relação com os bastido
res do Congresso Nacional 
para analisar mais rapida
mente os fatos e levá-los a 
público em primeiríssima 
mâo: são os constituintes 
Hélio Costa (PMDB-MG), 
Roberto D'Avlla (PDT-RJ) 
e Antônio Brito, jornalistas 
profissionais que conquis
taram seus mandatos em 
plena atividade como re
pórteres de televisão. 
; Roberto D'Avila e Antô
nio Brito estão implemen
tando um projeto para a 
realização de um progra-
tha semanal na Rede Man
chete. "Será um programa 
4)olitlco, toda semana leva
remos ao ar uma personali
dade do mundo político 
brasileiro", explica D'Avi-
la: O jornalista Vüas-Boas 
Corrêa também participa
rá deste programa, que 
ainda nâo tem nome. O Co
nexão Internacional, pro
grama que Roberto D'Avi-
la mantém na Manchete, 
nâo será interrompido. No 
carnaval, ele irá a Was
hington entrevistar o dr. 
Albert Sabin, Inventor da 
vacina contra a poliomeli-
te. 

D'Ávila nâo acha que ha-
vetá problemas em manter 
a atividade profissional. 
"Eii sou jornalista. Multa 
gente, durante minha cam
panha, dizia que votaria 
em mim, desde que eu não 
deixasse a TV". Antônio 
Brito, não vai se afastar do 
'Jornalismo. "E uma ques
tão de dividir as áreas. Não 
acho que vá misturar as 
coisas, dá para ser repór
ter e constituinte". Britto 
ainda nâo decidiu qual será 
a projeto a que vai se dedi
car, além da participação 
no programa da Manchete, 
mas está estudando "ai
pins". 

H é l i o C o s t a é o 
j o r n a l i s t a - c o n s t i t u i n t e 
mais animado com as pos-
sll?llidades de trabalho da
qui para frente. "A popula
ção brasileira do interior 
riâ'© foi informada sobre o 
gue. significou a eleição dos 
èónstltuintes. A campanha 
para os governos estaduais 
absorveu todo o tempo de 
propaganda e le i to ra l" . 
Cjosta está acertando com a 
Rede Globo a realização de 
una programa de entrevis
tas, também semanal. "O 
repórter tem conflitos com 
o parlamentar, na medida 
em que ele precisa da Infor
mação, que nem sempre 

consegue. Eu, quando re
pórter, multas vezes Indl-
áviei caminhos, percebi al
ternativas e nâo pude vê-
ifis realizadas. Como cons
tituinte, poderei usufruir 
d,a" minha posição privile
giada. Ao mesmo tempo 
em que percebo alternati
vas, posso colocá-las em 
prática". 

Nenhum dos novos cons
tituintes está disposto a 
abandonar a vida profissio
nal. Ao contrario dos parla
mentares oriundos de ou
tras áreas, que normal
mente suspendem suas ati
vidades pelo período do 
mandato. Costa, D'Avila e 
Brito vão continuar no jor
nalismo, aproveitando a 
proximidade com os basti
dores da Constituinte para 
levar à TV os temas mais 
Importantes da elaboração 
da nova Carta constitucio
nal, na voz dos que a esta
rão elaborando. 

Deputado quer 
divulgar a 

Constituinte 
"E necessário esclarecer 

a população brasileira so
bre as reais atribuições da 
Assembléia Nacional Cons
tituinte. Infelizmente, por 
falta de melhor informa
ção, multa gente pensa que 
a iiova Constituição vai re
solver problemas de abas
tecimento, preços, salá
rios, emprego e inflação. È 
unia ilusão que foi plantada 
na cabeça dos brasileiros 
para atender a conveniên
cia politco-eleitorais. O po
vo nâo deve esperar mila
gres da nova Constituição e 
multo menos dos deputados 
esenadores constituintes". 

A declaração é do depu
tado federal Aírton Cordei
ro (PDT) que segunda-
feira retorna a Brasília, de
pois de passar três dias em 
Curitiba. Aírton vai sugerir 
ao plenário da Constituinte 
a deflagração de uma am
pla campanha de esclareci
mento sobre o que compete 
à Constituinte fazer. O de
putado paranaense está 
preocupado com o que con
sidera "falta esperança de 
milhões de brasileiros que 
entendem que a solução 
dos problemas atuais está 
na elaboração da nova 
Constituição". 

Mesmo em Curitiba, Cor
deiro estuda o regimento 
interno da Constituinte, cu
jo anteprojeto está sendo 
aoalisado pelos partidos 
com representação na Câ
mara Federal e no Senado. 
Aírton faz parte de uma co
missão também composta 
pelos deputados Cezar 
Mala. Luiz Salomão e Vi-
valdo Barbosa, cujo traba
lho deverá estar concluído 
até terça-feira para apre
sentação das emendas que 
entender necessárias o 
PDT. 
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