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Sarney: "Honrei o legado de Tancredo » » 

Roberto Marinho ladeado por Luis Furquim, Paes Mendonça, José Zetune e Jorge Lima 

Roberto Marinho pede 
união para Constituinte 

Ao receber na noite de 
quinta-feira o prémio 
Homem de Vendas de 1986, 
o jornalista Roberto 
Marinho, presidente das 
Organizações Globo, en
fatizou em seu pronun
ciamento a necessidade de 
os brasileiros se unirem 
para a Constituinte. 
"Precisaremos estar unidos 
— dirigentes políticos, em-

Eresârios, militares, tra-
alhadores, lideres reli-

• giosos — todos propensos 
ao entendimento, para que 
tenhamos uma Consti: 
tuiçâo que reflita e viabilize 
as verdadeiras aspirações 
nacionais". 

'O prémio Homem de 
Venda é concedido todos os 

- anos pela Associação dos 
Dirigentes de Vendas do 
Brasil (ADVB) e foi criado 
há 25 anos, para home
nagear os empresários que 
se destacam nos campos 
económico e social, eleitos 
por voto direto de três mil 
profissionais da área de 
marketing. 

A solenidade de entrega 
do prémio foi realizada na 
sede da Sociedade Hipica 
Paulista, com a presença do 
governador Franco Mon-
toro, de Sâo Paulo. O 
presidente da ADVB, José 
Zetunen, destacou ' a 
atuação de Roberto Ma
rinho, sobretudo ao pos
sibilitar a formação de 

. muitos profissionais. 
Em seu discurso, Rober

to Marinho destacou a 
qualidade de liderança do 
empresário, "que faz do 
caos a coisa organizada". 

Eis a Integra do discurso 
de Roberto Marinho: 

"Das homenagens mais 
recentes que tenho recebido 
a lgumas mergulham 
profundamente na minha 
emoção. São aquelas em 
que eu vejo a justificativa 
das lutas que tenho em
preendido. 

Permito-me citar, sem 
vaidade, a recente deli
beração de dar meu nome 
ao campus da Pontifícia 
Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, tomada pelo 
Conselho Diretor daquela 
eminentíssima instituição, 
e o prémio Príncipe das As
túrias de Comunicação e 
Humanidades, que me foi 
conferido pela Espanha e 
que recebi juntamente com 
as universidades de Sa
lamanca e Coimbra. 

É nesse nível que situo 

a minha indicação como 
homem de vendas de 1986. 
Por ela sou grato a cada um 
dos senhores e a todos os 
que sufragaram o meu 
nome. Orgulho-me de in
tegrar a lista de agraciados 
nos anos anteriores — em-

Presários que fizeram deste 
ais, na virada do meio 

século, uma economia 
moderna, industrializada, 
que hoje compete nos mer
cados do mundo. 

Que é o empresário? O 
empresário é a persona
lidade especial dotada do 
dom de congregar cara 
produzir. Ê um líder, o líder 
precioso que faz do caos a 
coisa organizada e, fadado a 
competir quando vivemos 
em liberdade, vai buscar na 
eficiência o único atalho 
possível para o êxito. 

Não há líder sem li
derados. Não há empre
sário sem trabalhadores 
dispostos a dar sua ines
timável contribuição para, 
sob a batuta do comandan
te apto, organizarem a 
nação, ou seja, o atendi
mento das necessidades de 
hoje e a construção de um 
futuro sempre melhor para 
as gerações sucessoras. 

Sou um jornalista, um 
homem de redaçãc de jor
nal. Sou também um em
presário e, como r,ai, sou 
sobretudo um trabalhador, 
alguçm que dedicou toda a 
vida ao trabalho diário com 
o máximo das energias e a 
obsessão de construir, 
conferido pela Associação 
dos Dirigentes de Venda 
implica a abrangência dos 
meios de comunicação, não 
apenas como divulgadores 
das noticias, mas como 
mola indispensável para a 
circulação de mercadorias, 
para a oferta de serviços, 
para a gestão correta e 
eficaz de todos os projetos 
de marketing. 

S er homem de vendas 
significa ser dinamizador 
da economia. Vender é con
vencer. Ê fazer correr a 
seiva que movimenta o 
imenso organismo da 
humanidade. 

Vender é estabelecer 
relações firmes e confiáveis, 
é harmonizar interesses, é 
motivar a criatividade, é 
desestagnar as riquezas e 
pô-las a girar em beneficio 
geral. 

Mais do que nunca os 
homens de venda estão hoje 
convocados ao desempenho 

de uma tarefa crucial para 
os destinos nacionais: a de 
expandir a nossa presença 
no mercado internacional, 
em condições que nos ga
rantam prosseguir na 
marcha acelerada para o 
pleno desenvolvimento. 

Vivemos nestes dias 
instantes de alguma dúvida 
sobre o nosso amanhã, tan
tas são as dificuldades que 
o Pais tem pela frente. 
Maiores porém do que essa 
dúvida são a nossa espe
rança e a nossa fé. 

S emana que vem já es
tará instalada em Brasília a 
Assembleia Nacional Cons
tituinte. Inaugura-se assim 
o processo por meio do qual 
os brasileiros como um 
todo, pelos seus legítimos 
representantes, estabe
lecerão o conjunto de regras 
básicas a que deveremos 
nos submeter, espero que 
por muitas e muitas ge
rações, para edificar juntos, 
em paz e harmonia, a so
ciedade livre, próspera e 
democrática a que sempre 
aspiramos. 

Falei antes na capa
cidade de congregar, como 
virtude máxima do em
presário. Ela também se 
exigirá, nos próximos 
meses, de todos quantos 
tenios__ _ jjMponsabilidade 
pelo Bêm cômúm. 

Precisaremos esmi 
unidos — dirigentes po
líticos, empresários, mi
litares, trabalhadores, 
lideres religiosos — todos 
propensos ao entendimen
to, levados pelo sentimento 
da fraternidade, para que 
tenhamos uma Consti
tuição que reflita e viabilize 
as verdadeiras aspirações 
nacionais. 

Não posso silenciar 
sobre a circunstância al
tamente propicia de termos 
na presidência da Repú
blica, neste momento, uma 
personalidade que é a_ ex
pressão, mesma do espirito 
de concórdia. O presidente 
José Sarney caminha pelo 
centro com uma noção de 
equilíbrio politico e bom 
senso que o credencia como 
poucos ao uso do titulo de 
Supremo Magistrado. Sua 
atuação nos tranquiliza 
nestes instantes de tanta 
expectativa. 

S omos, os aqui presen
tes, soldados necessários da 
liberdade. 

* Muito obrigado". 

Ministro aposta numa^ 
Constituição liberal 

Natal — «A Constituinte 
vai ter um perfil liberal, 
reformista, na base de 80 por 
cento de sua representação. 
20 por cento serão grupos de 
direita ou de esquerda mais 
radicai»>. A analise é do 
ministro da Administração, 
Aluízio Alves, ao falar sobre a 
instalação da Assembleia 
Nacional Cons t i tu in te , 
amanhã. 

Aluízio Alves, que foi 
constituinte em 46, disse 
acreditar numa Constituição 
liberal e que o país vai se 
envolver numa grande 
discussão sobre o sistema de 
governo, parlamentarismo ou 
presidencialismo. Para o 
ministro, o parlamentarismo 
é uma possibilidade. «Para 
isso estamos preparando a 
administração pública e de 
pessoal, porque como estava 
não poderia servir no regime 
parlamentarista». 

Alves acredita que a 
Constituinte trará alguns 
avanços sociais, «sobretudo 
na limitação de lucros 
estrangeiros e mesmo de 
lucros nacionais, de modo a 
complementar cons
titucionalmente a trans
ferência de renda que o 
Plano Cruzado operou no ano 
passado, sobretudo, para as 
classes mais pobres, pela 
incorporação de mais de 20 
milhões de pessoas ao 

Alves: perfil liberal 
mercado produtivo». 

Para o ministro da 
Administração, «se deve 
esperar com muita esperança, 
com muitas perspectivas 
favoráveis, mas sem esperar 
milagres». 

Constituinte de 46 
Já o deputado federal 

constituinte de 1946, Jaci de 
Figueiredo, eleito pelo PR 
(Par t ido Republicano) 
representando o estado de 
Minas Gerais, defendeu a 
revogação da Constituição de 
1967, atualmente em vigor e a 
imediata vigência, pela 
a s s e m b l e i a N a c i o n a l 
Constituinte, da Carta de 
1946, «que é mais própria 
para o atual momento 
institucional do pais». 

O constituinte mineiro, 
advogado, atualmente com 85 
anos, vive em Varginha, a 290 
quilómetros de Belo 
Horizonte, e participou dos 
trabalhos constituintes na 
capital da República à época, 
o Rio de Janeiro, exercendo, 
aos 45 anos, o seu primeiro 
mandato parlamentar. No 
ano passado, foi 
homenageado, juntamente 
com os outros constituintes 
vivos, pela Assembleia 
Legislativa. 

O ex-deputado disse, que 
o prazo proposto pelo PMDB 
para conclusão dós trabalhos 
constituintes e promulgação 
da primeira Constituição da 
Nova República (7 de 
setembro de 1987) ê um bom 
prazo. A Constituição de 
1946, iniciada também no 
mês de fevereiro, consegiu ser 
promulgada a 18 de 
setembro. Ele advertiu, 
entretanto, que à época era 
maior o número de notáveis 
com experiência parlamen
tar, o que não ocorre desta 
vez, por causa da grande 
renovação vinda das eleições 
de 15 de novembro. 

Definindo-se como de 
centro-esquerda, Jaci de 
Figueiredo, numa análise 
rápida das mudanças que 
virão, pediu que os custos de 
alimentos caiam e uma das 
formas seria abolir ICM-

O presidente José Sarney vai 
falar hoje à noite, através de 
cadeia de rádio e televisão, sobre 
a importância da Assembleia 
Nacional Constituinte que se 
instala amanhã. O 
pronunciamento, marcado para 
as 20h30 terá cerca de dez 
minutos e vai ser gravado hoje de 
manhã no Palácio da Alvorada. 

A instalação da constituinte 
também foi assunto de ontem do 
programa «conversa ao pé do 
rádio». Segundo o presidente, 
«nunca os constituintes tiveram 
tão amplas e totais garantias, 
livres de quaisquer pressões 
internas ou externas e sem 
ameaça de qualquer golpe». 

Depois de recordar as 
principais mudanças politicas 
promovidas durante seu 
governo, o presidente afirmou 
que a Constituinte significa o 
cumprimento de uma das mais 
importantes promessas da Nova 
República. «Cumpri com o meu 
dever. O Brasil mudou e eu 
honrei o legado de Tancredo 
Neves», disse o presidente. 

«Essa Assembleia Nacional 
Constituinte será um 
instrumento de mobilização da 
consciência nacional, para 
estabelecer uma lei maior, que 
tenha um sentido permanente e 
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para que seja capaz de garantir o 
futuro do Brasil, garantir o 
nosso direito de conviver em paz 
e progredir em busca da 
felicidade», afirmou o presidente 
no programa. 

Na opinião do presidente, 
«nunca, em todos os tempos, 
desde a independência do Brasil, 
houve tanta participação e 
legitimidade na elaboração de 
uma Constituição, na formação 
de uma Constituinte. Basta 
lembrar que nós tínhamos — e 
temos— 70 milhões de eleitores. 
Nunca o país elaborou uma 
Constituição numa situação de 
tanta paz e estabilidade política, 
económica e social, com um 
governo constituído e 
plenamente aceito». 

Cenário festivo e confuso 
Cartazes em profusão 

pedindo votos para os deputados 
Fernando Lyra, à presidência da 
Câmara, e Amaury Muller e 
Paulo Mincarone, à quarta e 
terceira secretarias. Quilos de 
fios das emissoras de televisão. 
Retardatários atrás de 
credenciais. Filhos, netos, noras 
e esposas de constituintes 
desfilando pelos corredores do 
Congresso. Repór te res 
atarantados pelos Salões 
Verdes, da Câmara, e Azul, do 
Senado. Políticos em sucessivas 
reuniões 

Sob esse cenário festivo e 
confuso, instala-se amanhã a 
A s s e m b l e i a N a c i o n a l 
Constituinte. Uma verdadeira 
operação de guerra para que 
tudo esteja pronto, e, de 
preferência, funcionando. O 
happening será no plenário da 
Câmara. Lá, só terão acesso os 
559 constituintes, 10 agentes de 
segurança, sete assessores da 
mesa diretora, 16 fotógrafos, e, 
evidentemente, o presidente José 
Sarney. 

Ministros, 
atuais e 
embaixadores, 
t r i b u n a i s 
autoridades 

governadores — 
eleitos —, 

presidentes de 
s u p e r i o r e s , 

do Governo do 
Distrito Federal e parlamentares 
estrangeiros ficarão nas galerias. 
Dos 935 lugares, 230 estão 
destinados ao primeiro escalão 
dos Governos Federal e estadual, 
além de seus convidados. Cem 
cadeiras foram reservadas para 
os jornalistas. Mas, para 
cobertura nas galerias, foram 
expedidas 700 credenciais 

Telões 
Telões foram instalados nos 

auditórios Nereu Ramos, 

(Câmara) e Petrõnio Portela 
(Senado). Assim, espera-se, os 
1.118 convidados dos 
constituintes — cada um 
recebeu dois convites — poderão 
assistir a solenidade de 
instalação da Assembleia. 
Assessores de parlamentares — 
de posse do crachá "Gabinete" 
— poderão circular livremente 
nos auditórios, corredores e nos 
salões Verde e Azul. 

Cerca de 1.500 pessoas foram 
credenciadas para a cobertura 
jornalística — ai incluídos 
repórteres , cinegraf is tas, 
entregadores de matéria, pes
soal técnico de rádio etelevisâo. 
Só pool de redes nacionais de" 
televisão conçrega mais de 300 
pessoas. Aos jornalistas foi des
tinada a infra-estrutura dos 
Comités de Imprensa da Câ
mara e do Senado, além de 
dezenas de mesas e máquinas de 
escrever colocadas no salão de, 
entrada da Câmara. 

As rádios instalaram 40 
cabines na Câmara. Emissoras 
de rádio de todos os estados do 
pais solicitaram credencial. A-
central elétrica de som e imagem 
começará seu plantão a zero 
hora de amanhã até o término da 
eleição do presidente da 
Assembleia, na segunda- feira. 

Para completar a festa, a 
Orquestra Sinfónica do Teatro 
Nacional de Brasília executará, 
após a instalação da Assembleia, 
o Hino Nacional, o Estatuto do 
Homem, poema de Thiago de 
Mello e música do maestro 
Cláudio Santoro; a Alvorada; de 
Carlos, Gomes; e choros 
número 10, de Heitor Villa-
Lobos. 

Igreja exige seriedade 
Renovando a certeza de que o 

recurso à oração há de assegurar 
aos trabalhos da Assembleia 
Nacional Constituinte, a 
proteção divina e o respeito aos 
ditames da lei de Deus, a 
Confederação Nacional dos 
Bispos Brasileiros — CNBB, 
fez ontem uma saudação aos 
constituintes para que iniciem 
seu trabalho de tanta 
responsabilidade "a serviço do 
fortalecimento institucional de 
nossa sociedade para que seja 
mais justa, democrática e 
fraterna". 

Na esperança de que os cons
tituintes se empenhem, com 
denodo, no exercício de seu 
mandato para responder às 
ji.stas aspirações do povo 
• rasileiro, a nota de saudação da 
CNBB, chama a atenção 
para notar que o próprio 
regimento interno, que será a 
primeira tarefa da Constituinte, 
pode ser em si mesmo, 
importante instrumento para o 
aperfeiçoamento democrático na 

média em que garante o tempo 
conveniente," que nem apresse, 
nem delongue em demasia, as 
decisões const i tucionais , 
propicie ampla divulgação dos 
trabalhos e valorize as diversas 
formas de participação popular, 
acatando inclusive a 
possibilidade de que grupos 
expressivos, de cidadãos 
apresentem, no decurso dos 
trabalhos, projetos sobre 
matéria constitucional. 

Mas a CNBB, em sua 
saudação, anuncia também que 
nomeou uma comissão especial 
que procurará acompanhar 
todos os trabalhos da Cons
tituinte e assegurar às 
comunidades à necessária 
comunicação, "compreendendo 
seu dever de contribuir 
eficazmente para o bom 
desempenho da Constituinte e 
cumprindo o mandato recebido 
da assembleia geral e do 
conselho permanente do 
episcopado nacional". 

SantiiJo quer as reformas 
Goiânia — A 
e x p e c t a t i v a do 
governador eleito por 
G o i á s , s e n a d o r 
Henrique Santillo, em 
relação a Constituinte é 
a de que ela irá 
certamente cumprir 
com o seu dever de 
auscultar a nação 
brasileira sobre os 
g r a n d e s t e m a s 
nacionais e traduzi-los 
na Lei Maior do pais 
Para ele, o aspecto mais 
i m p o r t a n t e d e s t a 
Constituinte continua 
sendo o politico: «O 
instrumento que ela 
poderá ser de 
mobilização nacional 
sobre os magnos 
problemas que nos 
afligem e que são 
muitos. Sei também 
que há de ser muito 
importante a questão insti
tucional, definir as instituições 
brasileiras, reformulando-as e 
colocando-as mais a serviço do 
povo. Creio que esta questão 
politico-institucional, será a 
grande questão que estará 
chamando a atenção da Assem
bleia Nacional Constituinte. E 
no bojo disso, claro, entram as 
magnas questões econômico-
sociais do pais, sem dúvida». 

Desde que se trabalhe muito, 

Nèlio Rodrigues 

s antillo: ouvir a nação 
Henrique Santillo acredita que 
os constituintes conseguirão 
aprontar a Constituição ate o dia 
7 de setembro, conforme previu 
o PMDB. Mas a questão do 
tempo não é segundo Santillo, 
um problema maior: «O 
importante não é marcar data 
para que a Constituição seja 
promulgada. O importante è 
que ela seja uma boa Consti
tuição para o pais. 


