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Os partidos autodeno
minados progressistas» da Cons
t i tuinte , PCB, PC Jo B, PT 
e PDT, estão articulando-se 
entre si e com o PMDB, a for
mação de una frente estratégica 
contra o Centrão, durante e 
votação do prejeto de Constituição 
em plenário, a partir da próxima 
quarta-íeira. 

O lider do PDT, deputadc 
Brandão Monteiro UU) diz qu« 
após conhecer o texto final de 
projeto constitucional hoje, o par
tido partirá para a elaboração da 
estratégia dos pedidos dt 
destaques das emendas. Vencidas 
todas as etapas regimentais, o 
PDT não descarta a hipótese dt 
obstruir a votação. E, se ainda 
assim, prevalecer o projeto do Cen
trão. elaborado através da coleta 
de 280 assinaturas (maioria ab-
soluta), Brandão afirma que o PDT 
não assinará a nova constituição 
brasileira, pois garante que "não 
dura dois anos". 

Brandão descarrega suas 
baterias principalmente contra o 
capitulo du Ordem Económica do 
substitutivo apresentado pelo Cen
trão. "Identificamos nele um 
curáter feudal", observa. A opinião 
de Brandão não é muito diferente 
da do vice-lider do PT, deputado 
José Genoíno (SPl para o qual o 
projeto elaborado pelo Centrão, 
"não tem nada de aproveitável". A 
estratégia do partido, a exemplo 
dos demais, será apresentar os seis 
destaques a que coda constituinte 
tem direito, e um reserva para 
votação em separado das emendas 
do partido e do que ele tem de 
bom e oode ser aproveitado do 
projeto const is uicional já aprovado 
peia Comissão de Sistematização. 

"Atomizar" 
O Hder do PCB, deputado 

Roberto Freire (PE), ressalta o fato 
de que é imprescindível que 
nenhum dispositivo do projeto do 
Centrão deixe de ser votado em 
separado através dos pedidos de 
destaques. A ideia, segundo Freire, 
ó "atomizar a votação" para que o 
Centrão comprove, na votação de 
cada emenda que não só possui 280 
assinaturas, mas o mesmo número 
de votos, o PC do B. não perde 
tempo e cot la as 18' assinaturas 
necessárias para os pedidos de 
destaques na votação dus emendas 
em separado Para a deputada 
Lídia: da Ma1 • (BA), a batalha em 
plenário se i umirá nos inúmeros 
destaque» q"e serão apresentados 
cont ;ÍI as en i ndas do Centrão. 

Tática v-aparentar 
pouca preocupação 

O "Centrão" está procurando 
demonstrar pouca preocupação 
com a tática de obstrução em 
plenário, prometida pelos pequenos 
par idos para tentar deter o avanço 
das correntes conservadoras na 
Conslii uinte O deputado Daso 
Coimbra (PMDB-RJ), um dos 
principais lideres do grupo, garan
te que não há nenhuma tática pre
estabelecida para enfrentar essa 
obstrução, da qual ele duvida, 
enquanto o Hder do PFL. deputado 
José Lourenço (BA), ironiza: "Se a 
obstrução for grande, a gente 
passa um trator por cima". 

Brandão Monteiro: PDT ameaça não assinar a nova Constituição 

Câmara não ampliará 
representação agora 
Lideres part idários manifes

taram, ontem, o entendimento de 
que dificilmente será aplicada, na 
ateai legislatura, qualquer decisão 
da Constituinte relativa ao aumen
to da composição da Câmara. O 
mais provável é a aprovação de 
uma proposta encabeçada pelo 
presidente, da Assembleia. Ulysses 
Guimarães, que amplia de 48 (para 
54(1 o número máximo de depu
tados federais, mas tranfere a 
vidência dessa modificação para a 
próxima legislatura. 

Pelas três propostas existentes 
sobre a matéria — a de Ulysses e 
as dos deputados Hélio Duque 
(PMDB-PR) e Luiz Eduardo Ma
galhães (PFL-BA) — a represen
tação de São Paulo no Congresso 
creee de 60 para 80 deputados. O 
líder do PDT na Câmara, Brandão 
Monteiro, e o presidente úo PT, 
Obvio Dutra, reconhecem que 
atualmente São Paulo está sub-
representado na Câmara,' concor
dam ' com o crescimento da re
presentação paulista e de outras 
bancadas, mas se negara a apoiar a 

ampliadas, Brandão Monteiro afir
ma que a posse de suplentes agora 
"é descabida" porque os deputados 
foram eleitos dentro dos limites es
tabelecidos pela atual Consti
tuição. 

O PT também seria beneficiado 
com mais duas ou três cadeiras em 
São Paulo, mas seu presidente, 
Olivio Outra, recusa a aplicação de 
qualquer decisão na. presente le
gislatura. Ele observa que a atual 
composição da Câmara e resultado 
do 'casuísmo dos governos mi
litares, interessados em conter a 
Influência das esquerdas, em São 
Paulo", mas conclui que 'não se 
justifica o combate de um casuís
mo com outro". 

O líder do PDS na Camará, 
Amaral Netto, diz aceitar a am
pliação do número máximo de 
deputados, mas não vê "condições 
politicas para que isso ocorra de 
imediato". A seu ver, uma ten
tativa de aplicação' da decisão este 
ano provocaria rcações na opinião 
pública e mesmo entre parlamen
tares dos estados que ficarão com 

Históricos já 

obtiveram o 
apoio de 41 
Os peanieriebistas histórlèol 

conseguiram ontem, afinal, a 41* 
assinatura no pedido de cortvó* 
cação de uma reunião exttaardi-
nária do Diretório Nacional; tio 
Partido para discutir as relaçõeèwj 
PMDB com o governo Sanjiey; 
Mas os históricos agora querei» 
mais e já começam a articular d 
candidatura do senador José Ufchá 
paru a 3* ycce-presidência nacional 
do partido, vaga desde que o|$è» 
nador Affonso «Camargo deixou ri 
PMDB para ingressar no PTB. h í 
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i ' A obtenção da 41° assinattirt 
foi anunciada pelo vice-líder1 âè 
PMDB na Constituinte, deputadc 
Eclides Scalco. No entanto,'.;< 
deputado recusou-se a revelar a in. 
tegra das assinaturas alegandc 
problema ético. Segundo ele, a lis 
la deverá ser entregue, em primeir< 
lugar, ao deputado UiySBei 
Guimarães. O dia para isso sérí 
acertado hoje entre a liderança do! 
históricos e Ulysses, que regre*si 
de uma viagem aos entados d< 
Paraná. Santa Catarina e líu 
Grande do Sul. 

A candidatura de Richa à 3' 
vice-presidência nacional do par 
tido destina-Se a preencher um; 
lacuna considerada grave na di 
ração do partido. Os 1" e 2° vice 
presidentes são. respectivamente 
os governadores Pedro Simon < 
Miguel Arraes. Por ocuparem .. 
chefia de governos estaduais, o 
dois se licenciaram das funções. < 
senador Affonso (.'amargo deixou i 
3" vice-presidència quando aban 
donou o PMDB para ingressar, n< 
PTB. Assim, O sucessor evciiiuu 
de Ulysses na uir«ção é p a&u.t 
tário-geral Milton Reis, que as 
sinou a emenda Matheus lensen 
que dá cinco anos de mandato pari 
Sarney. 

Desde o inicio de 8?. quan<i< 
Ulysses passou a ser o présidenti 
da Constituinte, Câmara dor 
Deputados e PMDB, o senado: 
José Richa vem condenando &•«< 
acúmulo de funções que acabava 
por deixar o partido sem coroando 
Richa prega uma redistr;buiçi3 
de funções" para que o PMUi 
tenha uma dire^ão efetiva, A'fui 
candidatura esta sendo agora ar 
ticulada pelo ox-governador Fran 
co Montôro dentro .io movimenb 
organizado pelo históricos. 

Menor espaço 
político será 
votado hoje 
A Câmara dos Deputados dei. 

votar hoje, às KlhOO, o projeto e 
aenador Affonso Camargo (P'il 
PR), já aprovado no Sentido, qi 
reduz de uma hora para 30 minut* 
o horário politico gratuito no ráúdj 
e na televisão e concede este espa<, 
apenas às agremiações partidarii 
que tenham r«presentaçí 
conj5ressua). , 

O lider do PMDB na Càmai 
denutado Ibsen Pinheiro (P 


