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Encontro de PMs critica o anteprojeto 
Da Sucursal de Porto Alegre 

Os comandos 
das Polícias Mili- J 
tares de dezesse-
te Estados, reu
nidos desde on
tem em Porto 
Alegre (RS) no 3o Encontro dos 
Comandantes-Gerais destas guarni
ções, manifestaram sua inconformi
dade com a proposta da Comissão 
Provisória de Estudos Constitucio
nais para a nova Constituição, em 

que são extintas as polícias estadu
ais. "É uma proposta fora da reali
dade. A sociedade quer hoje mais 
segurança e pretende-se tirar as PMs 
das ruas. É incompreensível", afir
mou o comandante-geral da Brigada 
Militar do Rio Grande do Sul (PM 
gaúcha), coronel Nilson Narvaz, fa
lando em nome dos demais coman
dantes. 

Segundo ele, a solução para o 
aumento do índice de criminalidade 
não passa pela extinção das PMs ou 
sua fusão com a Polícia Civil. "O 

melhoramento da atuação e a uni
formidade do trabalho, respeitando-
se pecualiaridades regionais, seria o 
caminho certo", disse Narvaz. 

Novo encontro 
Os comandantes aplaudiram quan

do foi citada a decisão do presidente 
Sarney de não enviar, caso não seja 
solicitado, o anteprojeto da Comissão 
ao Congresso constituinte. Além dis
so, marcaram um encontro nacional 
em Brasília, em janeiro de 87, para 
discutir aspectos como aumento de 

efetivos e reequipamento das PMs. 
Como exemplo, Narvaz citou o caso 
da Brigada Militar no Rio Grande do 
Sul, com 23.500 homens, que necessi
taria, segundo ele, de mais oito mil 
homens —há um projeto do governo 
do Estado recém-enviado à Assem
bleia que prevê a incorporação ime
diata de apenas 1.996 policiais. 

Ontem, os comandantes discutiram 
o trabalho das PMs em seus Estados 
e hoje distribuem um documento com 
as propostas e questões debatidas no 
encontro e as decisões tomadas. 

PMDB defenderá presidencialismo, diz Ulysses 
Da correspondente em João Pessoa 

O presidente nacional do PMDB, 
deputado Ulysses Guimarães, 69, 
disse às 12h de ontem em João 
Pessoa que o partido vai orientar sua 
bancada no Congresso constituinte 
para defender o sistema presidencia
lista no país, por entender que esse 
regime atende melhor aos "anseios 
da nação". Ulysses, que chegou pela 
manhã à Paraíba para participar de 
comícios do PMDB em João Pessoa e 
Campina Grande (120 km a oeste de 
João Pessoa), disse que o país ainda 
não está preparado para viver num 

regime parlamentarista, pois "lhe 
falta tradição". 

Ulysses disse também que o PMDB 
não abre mão da indicação do 
candidato da Aliança Democrática 
(PMDB-PFL) à sucessão de Sarney, 
por ser "o maior partido político do 
país". Segundo Ulysses, o mi 
nistro-chefe da Gabinete Civil, Marco 
Maciel (PFL), já foi informado pela 
direção do PMDB sobre esta posição 
do partido. 

Ele disse que o candidato do 
presidente José Sarney ao governo da 

Paraíba é o deputado Tarcísio Buri
ty, do PMDB, que também defende o 
regime presidencialista. Para Ulys
ses, os partidos brasileiros não têm 
estrutura para suportar a mudança 
de regime, pois foram formados para 
atuar no presidencialismo. "Nós fi
zemos uma péssima experiência par
lamentarista e não vamos repetir o 
erro", disse ele. 

O presidente do PMDB disse que 
este tema será bastante polémico no 
Congresso constituinte, uma vez que 
os deputados do PDS e PFL estariam 
inclinados a defender o regime par

lamentarista. Ainda assim, ele disse 
que não haverá rompimento da 
Aliança Democrática, que dá susten
tação ao presidente José Sarney no 
Congresso Nacional. 

Sucessão 
A presença de Ulysses Guimarães 

nos comício de Burity foi considerada 
um "reforço valioso" para a campa
nha do PMDB paraibano, segundo os 
líderes do partido no Estado. Na 
última pesquisa feita pelo Ibope, 
Burity apareceu com 45% de prefe
rência, contra 40% obtidos por Mar
condes Gadelha, do PFL. 

Baeta condena Cardoso quer que nova Carta 
poder económico garanta Uberdade individual 

nas eleições 
Do correspondente em Maceió 

O presidente do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Hermann Baeta, disse ontem 
em Maceió (AL) ser "nefasto" o 
abuso do poder económico para 
eleger um constituinte. Baeta está na 
capital alagoana participando do 20° 
Congresso Nacional de Advogados 
Trabalhistas, e disse que "de norte a 
sul do país é condenável o abuso do 
poder económico para eleger parla
mentares para a Assembleia Nacio
nal Constituinte". 

Para Baeta "as eleições não permi
tirão a formação de um Congresso 
Nacional representativo, democráti
co". Ele afirmou que certamente 
acontecerá uma renovação, mas não 
representativa de todos os setores 
populares da sociedade. 

Esse quadro, considerado por ele 
"adverso" para unv, Constituinte, 
"fará surgir uma grande pressão 
popular em torno dos constituintes". 
Segundo Baeta, outro fato "lamentá
vel é que a população brasileira não 
está esclarecida devidamente''. 

O presidente da OAB nacional falou 
da existência de pesquisa onde "70% 
do povo brasileiro, por razões históri
cas, não têm noção do que seja um 
texto constitucional". 
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Da Reportagem Local 

O senador Fernando Henrique Car
doso (PMDB-SP), 54, quer que a 
futura Constituição crie mecanismos 
para assegurar a garantia da liber
dade individual, ao lado de avanços 
sociais. Para isso, segundo ele, é 
fundamental definir qual será o papel 
do Estado brasileiro nesse processo. 
Estes são alguns dos pontos que o 
senador vai abordar em sua exposi
ção no simpósio "Os problemas da 
transição e os rumos da Constituin
te", que o Departamento de Ciências 
Sociais da Universidade de São Paulo 
(USP) promove na próxima segun-
da-feira no anfiteatro do Departa
mento de História, na Cidade Univer
sitária (zona oeste da cidade). 

Cardoso, sociólogo e candidato à 
reeleição, disse anteontem às 19h, em 
seu comité eleitoral (Vila Mariana, 
zona sul de São Paulo), que apoiará 
sua argumentação em quatro pontos: 
1- A futura Constituição deve assegu
rar a combinação de liberdades 
individuais com direitos sociais; 2-
Deve criar uma "moldura" que 
permita avanços sociais especial
mente na organização sindical, nas 
relações entre homens e mulheres e 
no combate à discriminação racial; 
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3- Criar mecanismos de efetiva 
distribuição de renda no país; 4-
Definir o papel do Estado, moderni-
zando-o e tornando-o eficiente no 
campo social. 

O simpósio terá início às 16h, tendo 
como expositores os professores e 
candidatos ao Congresso constituinte 
Francisco Weffort (PT), Bolívar 
Lamounier (PSB), Florestan Fer
nandes (PT) e Miguel Colasuonno 
(PFL), e o jurista José Afonso da 
Silva, que integrou a Comissão Pro
visória de Estudos Constitucionais, 
autora de um anteprojeto da nova 
Carta. Serão debatedores os profes
sores Oliveiros S. Ferreira e Brasílio 
Sallum Júnior, e o analista político da 
Folha André Singer. A coordenação 
será da professora Eunice Durham. 

Às 20h, os expositores serão Fer
nando Henrique Cardoso e os profes
sores e candidatos ao Congresso 
constituinte José Serra (PMDB), 
Miguel Reale Júnior (PMDB) e 
Plínio de Arruda Sampaio (PT). Os 
debatedores serão os professores 
José Arthur Giannotti e Maria Tereza 
Sadek, e o jornalista Cláudio Abra-
mo, responsável pela coluna "São 
Paulo" da Folha. O coordenador será* 
o professor José Augusto Guilhon dei 
Albuquerque. li 
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