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Sexta-feira, 6-2-87 — O ESTADO DE S. PAULO 

0 líder do governo no Congresso será in
dicado nas próximas horas pelo presi
dente da República. A decisão do chefe 

do governo já foi comunicada ao presidente 
do PMDB, da Câmara e da Assembleia Cons
tituinte, Ulysses Guimarães, e a outros par
lamentares peemedebistas, ontem. O nome 
cotado é o do deputado Prisco Viana 
(PMDB-BA), ex-llder do PDS, amigo pessoal 
do presidente e bem relacionado com o mi
nistro Marco Maciel. 

Em 1985 o senador Fernando Henrique 
Cardoso foi indicado pelo presidente eleito, 
Tancredo Neves, para as funções de líder 
do governo no Congresso. Nomeado não te
ve condições político-partidárias para exer
cer as funções, principalmente pelas rea-
ções da maioria dos senadores e de boa 
parte da Câmara. Pouco tempo depois o pró
prio senador paulista abriu mão da desig
nação, já que os líderes do PMDB na Câma
ra e no Senado acumulavam a liderança do 
governo nas duas Casas. 

Sarney, ao fazer a comunicação de sua 
decisão, procurou deixar claro que não tem 

a intenção de diminuir a liderança d 
PMDB na Câmara e no Senado. Também não 
está cogitando de escolher líder do governo 
na Assembleia Constituinte. Nem o líder do 
governo no Congresso exercerá a função na 
Constituinte. Seu objetivo é o de evitar que 
o líder do PMDB enfrente situações emba
raçosas, ao ser obrigado, por força do cargo, 
a defender posições do governo nem sem
pre referendadas pela maioria da bancada. 
Em 1985 e em 1986, por sinal, o lider Pimen
ta da Veiga foi acusado, algumas vezes, pe
las alas de esquerda, de agir mais como 
líder do governo do que como líder do 
PMDB. Nestes últimos dias, ao contrário, os 
moderados criticaram Pimenta por atuar 
mais como líder do PMDB e menos como 
líder do governo — no caso da proposta 
aprovada pela bancada pela Constituinte 
exclusiva, por exemplo. 

O presidente da República esclareceu, 
ainda, que deseja fazer a indicação do líder 
do governo no Congresso antes da reunião 
da bancada do PMDB na Câmara, no dia 10, 
destinada a eleger o novo líder em substl-

A Constituinte 

F.Henrique Covas Prisco 

O LIDER 
Prisco, o 

nome mais perto 
da escolha. 

tuição a Pimenta da Veiga. Sua preocupa
ção é a deevitar queaesco lhadol íder do 

Jornal da Constituinte 
O ministro da Reforma e do 

Desenvolvimento Agrário, Dante 
de Oliveira, defendeu, ontem, a 
criação de uma frente interparti-
dária, composta por uma corren
te de constituintes, para apoiar 
propostas sócio-econômicas mais 
avançadas durante a Constituin
te. Ele revelou também que o Mi-
rad já se está preparando para 
instruir os parlamentares sobre 
aspectos relativos à reforma 
agrária, para agilizar o processo. 

000 

O deputado Nelson Aguiar 
(PMDB-ES), ex-presidente da Fu-
nabam, anunciou ontem a for
mação de mais um lobby — "já 
que existem tantos". Será o lobby 
em defesa das crianças: "Se não 
as defendermos elas ficarão es

quecidas na Constituição", afir
mou Nelson Aguiar. 

000 

Mesmo com o desenrolar dos 
trabalhos da Constituinte, cerca 
de 150 parlamentares já deixa
ram Brasília. E a deputada Cris
tina Tavares (PMDB-PE) sur
preendeu seus colegas constituin
tes com um estranho pedido: ela 
quer que o deputado Ulysses Gui
marães interfira junto às empre
sas aéreas para garantir priori
dade aos parlamentares, "que es
tão impossibilitados de viajar 
aos seus Estados pela falta de 
vagas nos aviões". 

000 

O deputado João Hermann 
(PMDB-SP), candidato a líder do 

partido na Câmara, quer um de-
bate com os demais candidatos 
do PMDB ao cargo — Luís Henri
que (SC), Carlos Santana (BA) e 
Milton Reis (MG). A proposta, en
viada à bancada peemedebista, 
ainda não obteve respostas. 

000 
A deputada Ana Maria Rat-

tes (PMDB-RJ) apresentou ontem 
uma emenda ao projeto de regi
mento da Constituinte, propondo 
que as entidades de classes tam
bém possam apresentar projetos 
a serem examinados pela Assem
bleia, com participação ainda 
na Mesa de trabalho e nas comis
sões que serão criadas, mas sem 
direito a voto. 
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Toda a bancada paulista na 

Assembleia Constituinte — de 60 
deputados e três senadores — es
tará reunida dia 11, numa das 
dependências da Câmara, para 
discutir problemas comuns de in
teresse do Estado de São Paulo. 
Segundo o coordenador da ban
cada do PMDB, Roberto Rollem-
berg, um dos assuntos será a re
presentação de São Paulo na Câ
mara, atualmente com 80 depu
tados, número considerado abai
xo da realidade populacional e 
eleitoral. Será a primeira vez que 
toda a bancada estadual, inde
pendente do partido, se reunirá 
para acertar uma linha de açâo 
comum. Eles elaborarão, ainda, 
pauta de questões de interesse de\ 
São Paulo nos setores social, eco-
nõmico-financeiro e politico-ins 
titucional. 

governo possa representar uma represália, 
ou descontentamento com o nome que a 
bancada eleger. 

Sarney está sendo informado, por re
presentantes das várias facções do partido, 
de que a disputa pela liderança deverá ser 
entre o ex-ministro da Saúde, deputado Car
los Santana (BA) e, o atual vice-líder, depu
tado Luiz Henrique (SC). 

Se confirmada a escolha de Prisco Via
na para líder do governo no Congresso, o 
representante da Bahia deverá enfrentar 
dificuldades. As facções de esquerda do 
partido dificilmente o aceitarão até mesmo 
pela sua participação no recente episódio 
da disputa pela presidência da Câmara, en
tre Ulysses e Fernando Lyra. Os ciosos se
nadores, por sua vez, não deverão aceitar 
3ua participação em problemas político-
partidários envolvendo definições da ban
cada. O líder Fernando Henrique Cardoso, 
que passou por dificuldades quando exer
ceu o cargo (quase fictício) de líder do go
verno, sentiu a rejeição de deputados e de 
senadores. Prisco passará pelo mesmo pro-

blema, principalmente no Senado e nas alas 
esquerdistas da Câmara. 

Além dos líderes do PMDB na Câmara e 
no Senado e do líder do governo no Con
gresso, haveria, ainda, o líder da maioria na 
Assembleia Constituinte. Para essa função 
o nome mais citado tem sido o do senador 
paulista Mário Covas. 

A escolha de um líder do governo no 
Congresso, atuando paralelamente — e cer
tamente em concorrência — com os líderes 
do PMDB e do PFL, poderá fazer com que a 
Aliança Democrática desista da escolha do 
lider da maioria. Seriam muitos líderes se 
atropelando e congestionando as escadas 
que dão acesso à mesa diretora — ocupada 
nas sessões da Câmara e da Constituinte por 
Ulysses Guimarães. 

Ontem, no início da noite, ao ser divul 
gada a informação da próxima escolha do 
líder do governo no Congresso, deputados 
influentes do PMDB reagiram: "É uma pro
vocação". Para o presidente do PDS, sena
dor Jarbas Passarinho, "trata-se de uma 
aberração'\ ; 
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Os caminhos d e u m a Const i tu inte (4) 

Do insubstituível papel do Poder Judiciário 
Celso Bastos 

A denominada Teoria da Separação dos 
Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), 
foi elaborada em sua forma definitiva no 
século XVIII. Sua paternidade é imputada a 
Montesquieu, que foi aquele quem, sem dúvi
da, embora inspirado em autores que o prece
deram, lhes deu a forma mais acabada e 
mais explícita. A ideia fundamental que sub
jaz a esta doutrina consistia em uma aquisi
ção revolucionária das concepções políticas. 

Seu núcleo central é o de que a melhor 
forma de controlar o poder seria a de distri
buí-lo por órgãos diferentes para que, do seu 
mero exercício, resulte o recíproco controle 
entre eles. Em outro dizer, Montesquieu depo
sitava uma crença fundamental no pressu
posto de que todo aquele que exerce o poder 
tem tendência a dele exorbitar, ideia esta sem 
dúvida muito atual até os nossos dias. O exer
cício solitário do poder tende ao seu abuso, 
ainda que aquele que assim proceda o faça 
imbuído das melhores intenções. 

Montesquieu tinha uma profunda des
crença quanto ao homem desvencilhar-se de 
todos os desatinos que o poder o leva a come
ter. Para ele a força corruptora do exercício 
do mando político está sempre presente. Che
gou mesmo a afirmar que se todo poder cor
rompe o homem o poder soberano o corrompe 
soberanamente. Não sendo possível apelar 
para uma eventual regeneração do próprio 
homem, forçoso se tornou encontrar um remé
dio para o arbítrio e a prepotência dentro do 
mecanismo de exercício do poder. Era preciso, 
pois, dispor as coisas de tal sorte que o pró
prio poder contivesse o poder. Daí a necessi
dade de seu desmebramento em três funções 
distintas, exercidas por órgãos também dife
renciados, de modo tal a que cada uma pu
desse conter os possíveis abusos da outra. Es
tes mecanismos de controle recíproco foram 
mais desenvolvidos no século XIX. Deu-se-
Ihes o nome de cheks and balances, "freios e 
contrapesos". 

O que se vê, pois, é que a doutrina de 

Montesquieu nunca pregou uma divisão ab
soluta de funções, o que veio, infelizmente, a 
ser tentado durante os primeiros anos da Re
volução Francesa. 

O nosso presidente atual é um exemplo 
vivo e aflitivo para toda a Nação do quanto 
de mal pode advir de um poder exercitado de 
forma descontrolada. Quem fala em ausên
cia de controle está significando a ausência 
da própria crítica que é o passo inicial para 
seu exercício. A altura das funções públicas 
produz o que se poderia chamar de vertigem 
do poder. A perspectiva de quem está nos 
altos cargos é distorcida pela voz sempre ba
juladora dos áulicos. Esta mesma verdade 
encontra uma expressão prosaica no idioma 
castelhano que possui o seguinte provérbio: 
"Se quieres conocer a Juanito, dade le un 
carguito ". 

De outra parte, a distribuição do poder 
leva à necessidade da conjugação dos esfor
ços dos diversos órgãos que o exercitam para 
a produção final da vontade do Estado. Os 
abusos e demasias são portanto perfeitamen
te controláveis pela parcela de poder que cai
ba aos demais órgãos. 

Implantada pelas revoluções francesa e 
americana, esta teoria espraiou-se pelo mun
do. Embora passível de muitas críticas, ela é 
até hoje atual. 

Formalmente, nenhum Estado dela se 
desprende. A União Soviética a ignora em 
nível constitucional mas não a desconhece na 
prática. Isto faz dela a mais persistente teo
ria ou doutrina de todos os tempos. O que 
cumpre é examinar em que medida ela fun
cionou no País e quais os melhoramentos que 
ela pqderia sofrer. 

Sem dúvida, o Brasil não é um exemplo 
de País com efetiva Separação de Poderes. Já 
no Império, tivemos a figura atípica do Poder 
Moderador. Com a República vimos a sua 
consagração formal na Constituição mas o 
seu man funcionamento na prática. A sua 
mazela fundamental é de todos conhecida. 

Trata-se da constante insubordinação do Po
der Executivo aos cânones constitucionais, o 
que faz com que ele, valendo-se do seu instru
mento armado, o Exército, de tempos em tem
pos, assalte as nossas instituições, tirando 
por completo condições de funcionamento dos 
dois outros Poderes independentes e harmó
nicos. 

Sem embargo deste fato, quer-nos parecer 
que a nossa Separação de Poderes padeça de 
deficiências provindas de outra ordem. Um 
exame retrospectivo de nossa história Repu
blicana mostra o ofuscamento imperdoável 
de um destes Poderes, indispensável para o 
exercício equilibrado das funções do Estado. 
O Poder Judiciário tem sido, em termos políti
cos, o grande omisso. 

Isto não se deve, é óbvio, à incompetência 
ou à incúria dos no.Júé magistrados. Pelo 
contrário, muito provavelmente seja neste Po
der que tenham sempre residido as reservas 
maiores da sociedade em termos de saber, 
moralidade e devoção à coisa pública. Mas. 
tais virtudes não têm bastado a conferir ao 
Poder Judiciário a dimensão que lhe é indis
pensável no Estado moderno. Isto deveu-se 
sobretudo ao fato de a nossa cultura jurídica, 
embora importada nas suas instituições fun
damentais de cunho político dos EUA, ter 
sido formada em nível doutrinário e cultural 
a partir do modelo europeu, e é sabido que 
este, desde a Revolução Francesa, sempre foi 
arredio a conferir ao Poder Judiciário a di
mensão de um autêntico co-participe da to
mada de decisão fundamental, ao mesmo ní
vel dos demais Poderes. O perfil de um Judi
ciário altaneiro, com a virtualidade inclusi
ve de ameaçar os demais, foi um produto 
típico da História americana, dando segui
mento a uma herança cultural haurida na 
Inglaterra que, nas suas lutas seculares con
tra os privilégios monárquicos, foi buscar 
sempre no Poder Judiciário, autónomo, um 
órgão em condições de conter as soberanias 
régias. Não temos nada na História brasilei-

ra que se assemelhe às decisões tomadas pela 
Suprema Corte dos Estados Unidos, que en
cerram em si verdadeiras decisões políticas 
capazes, muitas vezes, de influir mais decisi
vamente na vida política do que uma própria 
emenda formal à Constituição. 

É uma pena que muito pouco esteja sendo 
feito atualmente no Pais para propor algo no 
sentido de remediar o baixo perfil político-
constitucional do Poder Judiciário. As pro
postas para a sua reformulação, mesmo as de 
extração das Cortes Supremas do País, são 
pálidas e tímidas, uma vez que continuam a 
se ressentir do mal histórico, consistente em 
identificar justiça com neutralidade politi
ca. É certo que uma justiça há de ser aparti
dária, mas não é certo que uma justiça deva 
ser apolítica. Pelo contrário. A altissonância 
áa Suprema Corte Americana deveu-se preci
samente ao fato de ter proferido grandes deci
sões políticas. O Direito não é um campo ou 
um instrumento impróprio à veiculação das 
grandes aspirações populares. 

No Brasil, há uma distância grande que 
medeia entre o povo e o seu Poder Judiciário. 
Esta falta de entrosamento do Poder Judiciá
rio com a soberania popular faz com que ele 
também não se apresente seguro e com força 
bastante para pronunciar aquelas decisões 
que possam efetivamente coibir os desmandos 
de um Executivo sempre inclinado a ser arbi
trário e caprichoso, como todo detentor do 
poder, de resto. 

O último ano foi um exemplo vivo do que 
estamos dizendo. Atentou-se contra a Consti
tuição nas suas vísceras mais profundas e o 
Poder Judiciário apareceu apenas para cu
rar um ououtro sangramento exterior e super
ficial do grande organismo nacional comba
lido. 

Este fortalecimento do Poder Judiciário 
passa, impreterivelmente, pela necessidade 
de se repensar a sua forma de recrutamento: 
Hoje o Judiciário não consagra qualquer mo
dalidade de participação direta do povo ou 

dos órgãos representativos da sociedade no 
processo de designação de seus membros. Este 
se dá por uma mistura de concurso público 
com nomeação livre do Executivo, associada 
por vezes a um processo de cooptação por 
parte do próprio Judiciário. Todos instru
mentos cuja validade não é o caso de colocai 
agora em discussão, mas que são impermeá
veis àquela participação mais ampla da so
ciedade a que se aspira. 

De outra parte, quer-nos parecer que a 
ausência de uma já reclamada Corte Consti 
tucional, o que significa dizer, de um Tribu
nal com uma função específica de interpretar 
a Constituição e decidir as causas nela fun
dadas, esta ausência impede que se forme no 
País um Tribunal com a insubstituível mis
são de criar um Direito Constitucional a par
tir da letra morta da Constituição, e apurado 
a partir do clamor da Nação. Estas Cortes 
Constitucionais têm produzido bons efeitos 
nos países que as adotaram. Cite-se a Alema
nha e a Itália. Elas são profícuas porquê 
dignificam a Constituição tornando-a objeto 
de interpretação de um órgão supremo com 
esta função específica, permitindo, outros
sim, que se dê a esse órgão uma composição 
adequada a essa função que dele se espera. 

Evidentemente gwe há tempo para se re 
parar este mal, mas é necessário que se alar
gue o processo de mobilização no sentido de 
sua implantação, hoje muito restrito às enti
dades, representativas dos meios advocatí-
cios. É preciso que o nosso próprio Supremo 
Tribunal Federal, zeloso das suas funções, 
tenha a largueza de espírito necessária para 
compreender que não será amesquinhado pe
la existência de uma Corte Constitucional, 
pois, afinal, todas são instituições a bem da 
coisa pública, que serão tão mais engrandeci
das quanto o próprio sistema jurídico for efi
ciente e responsável por uma parcela da 
grandeza e da prosperidade nacional. 

Celso Bastos é advogado e professor 
de Direito Constitucional da PUC. 
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• TANCREDO NEVES, às vezes, como que vaci
lando, chamava o PMDB de PMDS. Agora, na 
prática, Newton Cardoso, sucessor de Tancre-
do, está criando em Minas o PMDS, mistura de 
PMDB com PDS, que afinal se parecem bastan
te, como Insinuava Tancredo. 
0 DEPOIS DE criticar duramente a "excessiva' 
participação de São Paulo nas áreas de deci
sões económicas do governo federal, Newton 
Cardoso, agora, já reivindica a substituição de 
um ministro mineiro, José Hugo Castelo Bran
co, na pasta da Indústria e Comércio, garantln 
do que ele não defende os interesses de seu 
Estado. 
• CM CUMPRIMENTO a mais uma etapa de sua 
missão, o ministro da Justiça, Paulo Brossard 
está visitando o Estado do Amazonas, e conver
sou hoje com o governador eleito, Amazonlno 
Mendes. 
• PREOCUPADO COM as dificuldades que vem 
encontrando para compor seu secretariado, o 
governador eleito do Rio Grande do Sul, Pedro 
Slmon (PMDB), suspendeu todas as audiências 
que vinha concedendo no diretórlo do partido e 
em seu escritório, para definir sua equipe de 
assessores e concluir seu programa administra
tivo. 
o O GOVERNADOR eleito do Paraná, Álvaro 
Dias, não admite que foi derrotado na eleição da 
Mesa da Assembleia Legislativa alegando que 
não interviu no processo — estava viajando 
para o Exterior — e por isso não teve nada a ver 
com a derrota, 
o DORIVAL DE Abreu assumiu ontem a Secreta
ria Municipal da Administração, em substuição 
a Geraldino dos Santos, a convite do prefeito 
Jânio Quadros. 

Um motivo 
de 
preocupação 
para 
Brizola 

Ogovernador Leo
nel Brizola, que depois 
do d ia 15 de março 
vai reassumirde direito 
apesar de nunca ter 
abandonado de fato — 
a presidência nacional 
do PDT, está agora 
precisando enfrentar 
um novo problema: o 
crescimento do prestígio do prefeito Saturnino 
Braga dentro do partido. 

Já jogando para as próximas sucessões — 
quer fazer do vice, Jô Rezende, o futuro prefeito 
do Rio e ele mesmo pretende concorrer ao 
governo em 1990 —, Saturnino Braga está se 
aproximando dos "progressistas" do PMDB, do 
PT, do PSB, e até do PDT. E Brizola náo está 
vendo com bons olhos essas manobras. 

Essas aproximações poderiam aumentar o 
peso político dos "socialistas" que se opõem 
aos "trabalhistas históricos" dentro do próprio 
PDT, consolidando, assim, a eterna tentativa de 
Saturnino Braga dellvrar-se da "dominação" de 
Leonel Brizola, facilitada agora com o final do 

mandato de governa 
dor — Saturnino ficou 
com o poder de no 
mear e fazer favores. 

Diante desses pro
blemas, Brizola não 
quer deixar que o dire
tórlo regional do PDT 
caia nas mãos de Sa
turnino, mas não sabe 

como enfrentar as articulações do prefeito. Afi
nal, dentro de sua própria facção existem dois 
grupos disputando o controle do partido: Cibilis 
Viana, que foi derrotado na escolha para o can
didato a vice, e o ex-prefelto Marcelo Alencar, 
que perdeu a eleição para o Senado. 

O fato ó que o atual governador do Rio de 
Janeiro não está nada satisfeito com as mano
bras políticas do prefeito Saturnino Braga, que 
nomeou o vereador Sérgio Cabral, do PSB, para 
secretário de Esportes e Lazer; encontrou-se 
com Fernando Gabelra e com o deputado "ver
de" Carlos Mine; quer oferecer espaços no go
verno do PT; e "namora" ostensivamente o 
PMDB e o futuro governador Moreira Franco. 
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Mais 
críticas de 

Quércia 
à política 
económica 

O governador eleito, 
Orestes Quércia, vol 
tou a atacar a área 
económica do gover
no federal ontem à tar
de: "Os ministros da 
área económica, como 
diz um ditado popular, 
estão mais perdidos 
que cachorro em dia 
de mudança. Não têm 
caminhos definidos e 
estão sem propostas 
afirmou. 

Quércia, em uma 
rápida entrevista para 
a TV Globo, contou 
que conversou ontem 
por telefone com o 
presidente Sarney. Se 

gundo o futuro governador, o presidente recla
mou da alta taxa de juros. Disse ainda que mais 
uma vez sentiu do presidente que suas ideias 
são no sentido de acertar a situação. Contou 
que telefonou para Sarney e marcou um almoço 
no Palácio do Planalto dia 12, porque quando 
voltou de viagem encontrou um recado do pre
sidente. 

A maior parte do dia de ontem, das 10 às 16 
horas, do governador eleito foi dedicada a uma 
reunião com seu staff político: os secretários 
António Carlos Mesquita e Oswaldo Leiva e os 
assessores Otávio Ceccato e José Machado 
Durante o encontro, na Secretaria de Obras, 
Quércia foi informado do resultado dos conta-
tos políticos feitos por Mesquita, enquanto ele 
viajava, e dos planos administrativos articula
dos por Leiva e outros assessores. 

Equipe 

Sobre a formação de sua equipe de gover
no, Quércia revelou que irá criar a Secretaria 
Especial de Defesa do Consumidor. Disse que 
sentiu durante a campanha que o consumidor 
necessitava de um mecanismo desse género 
Entretanto, ele ainda não tem uma ideia concre
ta de como irá funcionar a secretaria. Imagina 
que ela deva ser feita com base nas associações 
de consumidores. 

Outra revelação de Quércia: os contatos 
que vem tentanto manter com outros partidos 
para governar com maioria na Assembleia Le
gislativa têm tido repercussão "muito boa" jun
to às bancadas em Brasília, segundo informa
ções do deputado Roberto Roiemberg, coorde 
nador da bancada do PMDB paulista, que on 
tem telefonou a Quércia. 

MILITARES 
A reunião 

dos ministros das 
três Armas 

Os ministros do Exército, Marinha, Aero
náutica, EMFA, SNI e Gabinete Militar estive
ram, ontem, no Quartel General do Exército, em 
sua primeira reunião de trabalho do ano. O 
encontro foi cercado de sigilo — a Imprensa só 
soube dele no final da tarde, embora se/a praxe 
ter acesso, inclusive, á agenda dos assuntos 
discutidos normalmente pelos ministros mili
tares. 

Apesar de o encontro coincidir com a pri
meira semana de funcionamento da Assembleia 
Nacional Constituinte, o tema não teria figurado 
na ordem do dia dos titulares das pastas milita
res, segundo garantiu o ministro da Aeronáutca, 
brigadeiro Octávio Moreira Uma. 

Para o ministro, ainda é multo cedo para 
que a Constituinte defina sua pauta de traba
lhos, e as discussões preliminares que se de
senrolam no Congresso Nacional são naturais, 
principalmente pelo fato de haver muitos parla
mentares novos, conforme constatou o briga
deiro Moreira Lima. 

Finalmente, segundo o ministro da Aero 
náutica, a reunião e o almoço com os generais 
Leônldas Pires Gonçalves, Ivan de Souza Men
des, Paulo Campos Paiva, Bayma Denys e o 
almirante Henrique Sabóia, serviu para as dis
cussões preliminares em torno das alterações 
no Estatuto dos Militares. Por se tratar de uma 
lei, tais modificações ocorrerão apenas a lon
guíssimo prazo, ou seja, findos os trabalhos da 
Assembleia Nacional Constituinte. Perguntado 
sobre a validade de um encontro de primeiro 
escalão para discutir apenas um tema oficial tão 
distante e pouco expressivo, o ministro da Aero 
náutica foi claro: "Não queira ver coisas onde 
não existe nada, está tudo calmo. Não vivemos 
nenhuma situação excepcional". 


