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Sarney volta a criticar a Constituinte 
por Cristina Iglecio 

de São Pauto 

0 presidente José Sarney 
enumerou, durante seu 
programa semanal "Con

versa ao pé do rádio" de 
sékta-feira, alguns itens 
ç̂fue deseja ver suprimidos 

- nò^segundo turno dos traba-
lhos da Assembléia Nacio
nal Constituinte. "É impor-

W$hte que a nova Constitui
r ã o seja um trabalho defi-
< nitivo, bem pensado, bem 
-redigido, moderno, com 
a urâ mínimo de erros, sejam 

fantasias ou ilusões, por 
finais generosas que sejam 
èSsas ilusões e fantasias", 

^argumentou Sarney. 
Ele citou como "excessos 

? W detalhamento de direi-
~&s e de relações de traba
lho que são alterados com o 
íêlnpo e que no entanto fo-

Iram elevados a artigos da 
^Constituição" a jornada 
^íháxima de trabalho. Se-
^ gíindo Sarney, ela iria de

sorganizar alguns setores 
industriais. Ele também 
criticou a equiparação dos 
direitos do trabalhador 
avulso aos do trabalhador 
pejrmanente, pois "isso vai 
impedir que milhões de 
pessoas que hoje ganham 
sua vida prestando serviço 

n avulso, como as faxineiras, 
por exemplo, continuem 
trabalhando e que ganhem 

< pelas vezes ou dias em que 
^ràbalham". 

v "Dessas imprevidências, 
^pérém, saltamos para coi-

( sfe mais graves, como 
uma série de artigos que 
implicarão distribuição de 
favores para alguns e que 

&- custarão, pelos cálculos 
mais baixos, mais.de CZ$ 1 
tHlhão", continua o presi-

- dente. Nesse particular, ele 
falou sobre a anistia aos pe
quenos empresários e agri
cultores. "Ê simpático 
anistiar devedores em difi
culdades, mas o povo brasi-

• leiro sabe que quem paga a 
dívida é ele, ele é que vai 

- pagar a dívida de uns pou-
^ còs e é muito fácil atirar 
•• éom pólvora alheia, como 
" diz o ditado popular", ata-
- ca. 

* Outros temas que mere
ceram críticas de Sarney 

' forarh a volta aos serviço 
público de funcionários de
mitidos, a estabilidade aos 
cinco e a garantia de apo
sentadoria pelo pico de sa-

._a'lárfo para os servidores. O 
presidente ressaltou que 
acredita no patriotismo e 
na boa vontade da Consti
tuinte, "que deve corrigir 
esses dispositivos. Deve ter 
como objetivo principal o 
bem comum, o bem públi
co, o interesse coletivo e fu
gir à pressão de grupos pa
ra que não caia em ca
suísmo dessa natureza". 

Sarney citou ainda como 
"outra idéia de conseqüên
cia danosas" a exigência 
de ordem judicial para pri
sões, que vai tolher o "com
bate à violência e nada 
mais aspira o povo hoje em 
dia do que tranqüilidade e 
segurança", argumenta. O 
presidente elogiou, no en
tanto, a reforma do Poder 

,J^diciáriò, a organização 
-) J[o Ministério Público e a 
. advocacia geral da União e 

das forças policiais, civis e 
4 ^ilitaires contidas no proje-
0,t& Sarney finalizou garan
t i n d o que "não há perigo de 
Ihlperinflação ou inflação 
Mesconjtrolada como sem

pre desejam os especulado
res e os anunciadores do 
caos". 

>* 
"0 povo sabe 
que vai pagar 

"Brasileiras e brasileiros, 
bom dia. 

Aqui vos fala mais uma vez o 
presidente José Sarney, na nos
sa habitual Conversa ao Pé do 
Rádio das sextas-feiras. Hoje, 
15 de julho de 1988, como venho 
fazendo desde o início dos tra
balhos da Assembléia Nacional 
Constituinte, quero fazer algu
mas observações sobre o se
gundo turno das votações pre
vistas para dentro de dez dias. 
Todos sabem, mas é sempre 
bom insistir, considero a nova 
Constituição uma necessidade 
dos novos tempos do País. Ela 
é indispensável para a fase de
mocrática que está sendo im
plantada no Brasil. * 

Há três anos, desde que che
guei à Presidência, o povo vive 
um clima de liberdade e respei
to à lei, um clima tão avançado 
como desfrutado pelos povos 
mais civilizados do mundo. Es
ta situação atual, porém, é um 
esforço de transição. Com a 
Constituição e depois de apro
vadas as leis complementares, 
termina este período e entrare
mos efetivamente numa nova 
ordem jurídica permanente. 
Por isso é importante que a no
va Constituição seja um traba
lho definitivo, bem pensado, 
bem redigido, moderno, com 
um mínimo de erros, sem fan
tasias ou ilusões, por mais ge
nerosas que sejam essas ilu
sões e essas fantasias. 

Depois de dezoito meses de 
trabalho e de muita polêmica, 
a nova Constituição está quase 
pronta. O projeto contém avan
ços na área social. Aumenta o 
elenco dos direitos fundamen
tais individuais. A nova Consti
tuição torna realidade um ve
lho sonho da democracia brasi
leira, torna o Congresso mais 
forte, dá aos nossos parlamen
tares meios eficazes de exercer 
seu poder de fiscalização, mas 
não podemos dizer que a Cons
tituição tenha uma unidade. 
Em alguns pontos ela foi muito 
mais voltada para o passado do 
que para o presente e também 
para o futuro. Em alguns ca
sos, ela foi casuística. 

"A Constituição 
foi mais voltada 

para o passado do 
que para o presente" 

Quero citar por exemplo al
guns excessos do detalhamento 
de direitos e de relações de tra
balho que são alterados com o 
tempo e que no entanto foram 
elevados a artigos da Constitui
ção. Coisas que devem constar 
das leis ordinárias entraram 
injustificadamente no corpo 
constitucional. Para dar exem
plo, o caso da jornada máxima 
de trabalho, que vai desorgani
zar alguns setores industriais. 
Este assunto do número de ho
ras de trabalho é de competên
cia dos sindicatos nos acordos 
coletivos. A empresa que pode 
reduzir, reduz, a que tiver de 
aumentar no interesse da em
presa e dos trabalhadores, au
menta. Depende de negocia
ção. Há previsão por exemplo 
de que, com esse dispositivo, 
teremos dificuldades para co
locação dos nossos produtos si
derúrgicos, que perdem com
petitividade no setor interna
cional e aumenta o preço das 
mercadorias que necessitam 
de produtos siderúrgicos no se
tor interno. 

Pode citar-se também a equi-

Ulysses responde "PT saudações" 
por Adriana Vera e Silva 

de Brasilia 
O presidente da Assembléia 

Constituinte, deputado Ulysses 
Guimarães, respondeu às críticas 
feitas pelo presidente José Sarney 
à Constituinte em seu programa 
"Conversa ao pé do rádio" da últi
ma sexta-feira, citando uma frase 
do falecido senador cearense 
Virgílio Távora. "PT, saudações, 
dizia Virgílio. Essas saudações eu 
mando para várias pessoas", disse 
o deputado. 

Para o presidente da Constituin
te, se o texto aprovado no primeiro 
turno não tratasse de nenhum as
sunto além da reforma tributária, 
"se nós tivéssemos só feito a distri
buição de renda e fôssemos para 
casa, já teríamos feito um trabalho 
extraordinário para a qualidade de 
vida, para o bem-estar das popula
ções que estão nos municípios, não 
estão aqui no Distrito Federal, 
muito menos estão no Palácio do 
Planalto e muito menos na sala do 
presidente e muito menos na mesa 
que era de Getúlio Vargas, onde es
tá o presidente a resolver os pro
blemas". 

Ulysses Guimarães rebateu as 
declarações do presidente Sarney 
de que, se no segundo turno for 
mantido o texto já aprovado, o 
País enfrentará sérias dificulda
des, dizendo que "esta Constitui
ção estabelece condições de gover
nabilidade que nenhuma Constitui
ção anterior estabeleceu". 

O deputado afirmou que o presi
dente da República pode criticar a 
Constituinte "devido às carac
terísticas do regime democrático, 
onde se pode criticar o papa, a As
sembléia Nacional Constituinte e 
assim por diante". 

Citando o último período em que 
exerceu interinamente a Presidên
cia da República (para substituir o 
presidente Sarney devido à sua 
viagem à China, no início deste 
mês), Ulysses Guimarães disse ter 
recebido dois prefeitos que lhe pe
diram ambulâncias para suas ci
dades, o que considerou "um teste
munho de que as coisas estão erra
das". 

Para ele, "a centralização hoje 
existente em torno do governo fe
deral é ruim para o próprio presi
dente da República, que fica com 
üm acúmulo de problemas". 

Á respeito dos temas do texto 
constitucional criticados pelo pre
sidente Sarney — jornada de seis 
horas nos locais de trabalho inin
terrupto, anistia das dívidas de mi-
croempresários e produtores ru
rais contraídas durante o Plano 
Cruzado; cálculo da aposentadoria 
e condições de prisão — Ulysses 
Guimarães sintetizou: "Todas es
sas questões preocupam também 
os constituintes. Elas foram moti
vo de muitas emendas para o se
gundo turno e essas emendas estão 
sendo objeto de apurado exame". 

A REAÇÃO DO PMDB 
O líder do PMDB na Câmara dos 

Deputados, Ibsen Pinheiro (RS), 
reagiu às declarações do presiden
te Sarney. 

Disse que seu partido 
está estudando um acordo em tor
no da anistia das dívidas de mi-
croempresários e produtores ru
rais, mas "essa é uma questão 
aberta dentro do partido". 

Ibsen disse também que o PMDB 
apresentou emendas para supri
mir o termo "máxima" do artigo 
que delimita em seis horas a jorna
da diária de trabalho nos locais de 
funcionamento ininterrupto. 

"Em relação à declaração do 
presidente de que a aposentadoria 
vai eqüivaler ao último salário, ela 
está incorreta porque o texto apro
vado adota uma média das últimas 
contribuições à Previdência para o 
cálculo da aposentadoria", expli
cou o líder pemedebista. 

Ele rebateu a acusação de Sar
ney de que o texto dificulta o com
bate à criminalidade afirmando 
que "o texto aprovado na minha 
opinião está coerente com as ten
dências da moderna democracia. 
Ê importante para o cidadão e não 
desprotege o Estado". 

Ibsen Pinheiro defendeu a manu
tenção do projeto aprovado no pri
meiro turno, refletindo a posição 
do PMDB, "que é de proteção ao 
texto sem prejuízo de seu polimen-
to. 

Podemos corrigir alguns pontos 
que não sejam de profundo alcance 
social", argumentou. 

paração dos direitos do traba
lhador avulso aos do trabalha
dor permanente. Isto vai impe
dir que milhões de pessoas que 
hoje ganhem sua vida prestan
do serviço avulso, como as fa
xineiras, por exemplo, conti
nuem trabalhando e que ga
nham pelas vezes ou dias em 
que t r a b a l h a m . E em 
princípio, em aparência, uma 
idéia boa, mas no fundo é um 
fato ruim. Dessas imprevidên
cias porém, saltamos para coi
sas mais graves, como uma sé
rie de artigos que implicarão 
em distribuição de favores pa
ra alguns e que custarão, pelos 
cálculos mais baixos, mais de 
um trilhão de cruzados. 

E quem paga esse dinheiro? 
O povo brasileiro. Só a anistia 
aos pequenos empresários e 
agricultores representará um 
prejuízo de trezentos e setenta 
e sete bilhões de cruzados, dos 
quais oitenta por cento dos ban
cos oficiais. È simpático anis
tiar devedores em dificulda
des, mas o povo brasileiro sabe 
que quem paga a dívida é ele, 
ele é que vai pagar a dívida de 
uns poucos, e é muito fácil ati
rar com pólvora alheia, como 
diz o ditado popular. Uma série 
de U;ês artigos nas Disposições 
Transitórias promove a volta 
aos serviço público de funcio
nários demitidos, concede esta
bilidade aos cinco anos e ga
rante aposentadoria pelo pico 
de salários que um dia even
tualmente qualquer funcioná
rio tenha alcançado. Fala mes
mo que a aposentadoria deve 
ser pela lei vigente à época de 
sua admissão ao serviço. Esses 
benefícios alcançarão os servi
dores federais, estaduais e mu
nicipais e demandarão uma 
despesa tão alta que neste mo
mento é impossível de se ava
liar. Para dar um exemplo, só 
nas Forças Armadas teremos 
promoção a marechal de mui
tos e muitos militares. Sem fa
lar em servidores civis de alta 
hierarquia. 

Eu acredito sinceramente no 
patriotismo e boa vontade da 
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Constituinte, que deve corrigir 
esses dispositivos, deve ter co
mo objetivo principal o bem co
mum, o bem público, o interes
se coletivo e fugir à pressão de 
grupos para que não caia em 
casuísmo dessa natureza. 

Outra idéia boa de conse
qüências danosas é o dispositi
vo que exige ordem judicial pa
ra prisões. Eu já tive oportuni
dade de falar neste assunto 
neste programa. O desejo que 
teve o Constituinte que apre
sentou este dispositivo foi de 
evitar que o cidadão seja víti
ma de arbítrio mas em vez dis
to o que ele fez foi facilitar a fu
ga dos bandidos e viabilizar, 
por exemplo, os instrumentos 
disciplinares internos das For
ças Armadas como a prisão 
disciplinar imposta pelos supe
riores nos quartéis e navios de 
guerra. Nós que estamos tão 
envolvidos no País inteiro pela 
violência, com esse dispositivo 
ficaremos mais tolhidos para 
combater a violência e nada 
mais aspira o povo hoje em dia 
do que a tranqüilidade e segu
rança. 

Também esse dispositivo im
pedirá as prisões administrati
vas que podem ser determina
das pelos ministros de Estado, 
prejudicando portanto o com
bate à corrupção. Prejudicará 
o ministro da Justiça a decre
tar a prisão de estrangeiros 
que estejam irregularmente no 
País, Esse artigo, portanto, no 
lugar de proteger o cidadão, 
vai comprometer os instru
mentos de defesa da própria 
sociedade contra a delinqüên
cia e a contravenção. 

Deu o projeto excelente solu
ção a reforma do Poder Judi
ciário, a organização do Minis
tério Público, a advocacia ge
ral da União e dás forças poli
ciais, civis e militares. Nem tu
do, porém, pode ser perfeito, 
sobretudo uma Constituição 
nascida de um esforço para 
harmonizar posições ideológi
cas divergentes e muitas vezes 
antagônicas. Citamos aqui al
guns casos exemplares que 

precisam ser corrigidos nesta 
segunda fase em que a Consti
tuição vai rever e repensar o 
projeto de Constituição. Tem 
muitos outros dispositivos que 
precisam ser devidamente cor
rigidos. E eu espero que a 
Constituinte, com patriotismo, 
possa elaborar esse trabalho 
em favor do Brasil. Ê o que es
pera o povo brasileiro. 

Agora, para terminar essa 
conversa, uma palavra de oti
mismo, como sempre faço, ci
tando fatos. Eu quero anunciar 
mais uma vez a descoberta de 
petróleo no litoral do Paraná e 
Santa Catarina, que tive a sa
tisfação de anunciar na última 
quarta-feira, dia 13 de junho. 
Estamos diante de um novo 
campo de grandes proporções, 
com 40 quilômetros quadrados 
de extensão, a 170 quilômetros 
da costa, com uma vazão co
mercial que pode chegar a 10 
mil barris por dia de um óleo 
de excelente qualidade. Nestes 
três anos nós estamos com um 
trabalho excelente da Petro-
brás, de pesquisa, revertendo a 
posição do Brasil neste setor. 

"É muito fácil 
atirar com 
a pólvora 
alheia" 

Nós estamos abrindo a pers
pectiva de o País tornar-se 
auto-suficiente em petróleo e 
até mesmo poder vislumbrar 
no futuro ser exportador de pe
tróleo. Nós estamos desmentin
do com os fatos aquela profecia 
de que o Brasil era um país po
bre em hidrocarbonetos. Den
tro de dez dias eu vou ao Ama
zonas para assistir à entrada 
em operação do campo de pe

tróleo de Urucu, que também 
tive oportunidade de anunciar 
aqui no dia em que foi desco
berto. As descobertas da ilha 
de Marajó, também, que anun
ciei, são da maior importância 
e em breve teremos mais infor
mações a dar aos brasileiros 
através do segundo poço explo
ratório que será furado naque
la região. 

A verdade é que estamos 
avançando, aumentando cada 
vez mais nossas reservas, am-l 
pliando nossa produção e te
mos de ser otimistas como 
sempre fomos em relação ao 
nosso País. 

Quero também comunicar 
que a política fiscal está sendo 
executada firmemente. Recebi 
ontem do ministro da Fazenda 
a informação de que o déficit 
público neste ano — até o mês 
de maio, são os dados que te
mos disponíveis — foi de 0,85, o 
que assegura o cumprimento j 
da meta de 4% folgadamente J 
até o fim do ano, Temos agido 
com mão de ferro, mas o resul
tado virá. 

No ano passado, nesse mes
mo período, nós tínhamos tido 
um déficit de 1.85. Os choques 
dos preços agrícolas, portanto, 
estão ligados à recuperação 
dos preços do arroz, do milho, 
da soja, do feijão e outros, e a 
alta verificada no setor inter
nacional por causa da seca nos 
Estados Unidos. Nada que diga 
respeito a nossa política econô
mica, isto é, nenhum perigo de 
hiperinflação ou inflação des
controlada, como sempre dese
jam os especuladores e os 
anunciadores do caos. 

Quero mai s uma vez 
despedir-me das brasileiras e 
brasileiros, reafirmando a nos
sa crença no nosso grande 
País, no nosso grande povo, 
que tem sempre, para cada fa
to negativo, muitos fatores po
sitivos, não alimentando nos
sas esperanças, mas confir
mando as esperanças e confir
mando as certezas. 

Bom dia, muito obrigado e 
até a próxima sexta -feira/' ^/ 
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