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Jornal de Brasília 

/ Carlos Conde 
' h- Constítuiiite 

preocupa os EUA 
Os Kstados Unidos se dizem preocupados com a 

linha politica ideológica que poderia dominar o 
próximo Congresso brasileiro, encarregado de re
digir uma nova Constituição Setores públicos e 
privados norte americanos têm manifestado essa in- .' 
quietação que sai de Washington e Nova Iorque e 
chega ate Brasília 

O temor norte americano e de que o próximo 
Congresso tenha cores ideológicas bem acentuadas e 
aprovem uma Carta Magna de fundo socializam? 
Tal iniciativa prejudicaria os homens de negócios 
dos Kstados Unidos e estenderia seus efeitos ao 
setor publico, "comprometendo as relações bila
terais com o Brasil' 

Ha dois pontos a examinar O primeiro deles, a 
exagerada preocupação dos Kstados Unidos Kle in
dica, como geralmente acontece, um enorme grau de 
desinformação respeito da America Latina em geral 
e do Brasil em particular Kssa ignorância e secular e 
responsável, também, por muitos dos passos 
equivocados da diplomacia norte-americana O 
Brasil e. por tradição, um pais conservador.com um 
eleitorado maioritariamente de centro, avesso a 
qualquer tipo de extremismo Ksse eleitorado e 
manipulado por um brutal jogo de interesse eco
nómicos e politicos que sempre — ou quase sempre 
— consegue marginalizar as áreas politicas e filo
sóficas mais avançadas Assim enganados, ate os 
setores mais marginalizados da população acabam 
embarcando do canto da sereia e votando em par
tidos e candidatos que nada têm com seus interes-ses 
de classe F.les servem de massa de manobra para a 
manutenção dos privilégios Com todo o poder, esses 
enormes interesses estão em jogo novamente e e 
uma ilusão imaginar que desta vez. ao contrario do 
que sempre ocorreu, as forças mais progressistas 
vão ganhar maioritariamente Não vão O Congresso 
será conservador K a nova Constituição será o 
reflexo do Congresso. K so verificar como esse Con
gresso Constituinte vai encarar o anteprojeto de 
Carta elaborado pela "comissão de notáveis" que 
teve à frente o jurista Afonso Arinos 

Cometido o primeiro erro -- de informação —.os 
Kstados Unidos, não contentes, dedicam-se ao 
segundo K dizem que a .Constituinte poderia pre
judicar as relações bilaterais K uma visão coloni
zadora e. por isso deformadas Com enormes di
ficuldades, por causa do volume e da força dos in
teresses j a mencionados, a Nova Republica tem feito . 
reconhecidos esforços para se colocar ao lado de in
teresses nacionais legitimos A reserva de mercado 
da informática e um exemplo marcante Se a nova 
Constituição estiver de acordo com esses interesses 
autênticos, ela será boa para o Brasil Talvez não 
seja para os Kstados Unidos Mas todos ja sabemos 
que na maioria dos casos o que e bom para os Ks
tados Unidos não e bom para o Brasil 

Patrício livre 

Patrício Hales. patriota chileno, ligou-me de 
Santiago na madrugada para dizer que estava 
comemorando a liberdade Havia uma festa na casa 
dele Foram terríveis dias de prisão, doze dos quais 
totalmente incomunicável Mas a ditadura perdeu 
Hesta vez. com a inocência de Patrício provada J 

conservador.com

