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-CONSTITUINTE-
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EITO A PROPRIEDADE: NOVA TENTATIVA. 
0 acordo para que as votações continuem foi conseguido por Ulysses Guimarães. Ontem, o Centrão se dividiu e deixou o plenário. 

"Traidores do povo"? 
iá indignação contra essa 
enxurrada de cartazes. 

A Polícia Federa l anuncia-
| v-a para hoje o início das investi
gações sobre a autoria da con
fecção e distr ibuição dos carta
zes acusando 27 constituintes de 
•"traidores do povo", por apoia
rem as t e s e s do C e n t r ã o . No 
ABC paulista, fontes da CUT re
velaram que serão providencia
das novas remessas desses car
tazes aos sindicatos filiados e, 
e m B r a s í l i a , p a r l a m e n t a r e s 

| atingidos reagiam ind ignados , 
alguns, como o l íder do PTB na 
CTmara, deputado Gastone Ri
ghi, p rometendo "enfrentar de 
met ra lhadora" os responsáveis. 

Gastone Righi, visivelmente 
1 t rans tornado, considerou inad
miss íve l a c e i t a r as distribui
ções dos cartazes com sua foto, 

! nome e telefone. E fez a adver
tência de sua possível r e a ç ã o 
.em plenár io — em meio a pala
vras ofensivas aos dir igentes da 
CUT — dirigindo-se dire tamen-
te ao l íder do PT, deputado Luís 
Inácio Lula da Silva, que, se
gundo re la to de vários consti-
. t t r intes, ouviu a admoestação 
em silêncio. 

Mais tarde, em uma roda de 
jornalistas, Gastone cont inuou 
seu p r o t e s t o , a f i r m a n d o que 
"São Paulo tem 12 milhões de 
pessoas, e, cer tamente , dois mil 
doidos. Se a c o n t e c e r a l g u m a 
coisa contra minha mulher ou 
filhos, vou enfrentar esses f.d.p. 
,de metra lhadora . Se quiserem 
que venham falar comigo, mas 
i&so não está certo". 

B Outra que reagiu com muita 
i r r i tação foi a deputada Sandra 
Cavalcanti (PFL-RJ), in tegrante 
do "grupo dos 32" e também in
cluída no cartaz da CUT. "Não 
sou do Centrão nem voto a favor 
de mandato de cinco anos para 
ò"presidente Sarney. Os que es-
târa lá e votam pelos cinco anos 
mão são, porém, t ra idores do po-
ytr. Têm sua opinião e plena li
be rdade de expressá-la", disse 

4íla, acrescentando: 
g - "O que esses supostos líde-
j?ès da CUT e do Sindicato dos 
; ^ a n c á r i o s estão fazendo é polí-
' t iea marrom, que vive da infâ-
ííua, da calúnia, do engano... Es-
tão enganando sua própr ia gen-

te. Que l iderança sindical é essa 
que dá informações que não são 
verdadeiras a seus l iderados?" 

Já o deputado Ricardo Izar 
(PFL-SP) fez um apelo da tribu
na para que seu nome também 
f o s s e i n c l u í d o nos c a r t a z e s . 
"Sou do Centrão e é graças ao 
Centrão que está havendo esses 
entendimentos a q u i . " Depo i s , 
Izar quis saber "de onde veio o 
dinheiro (dos cartazes), uma for
tuna incalculável; veio da Albâ
nia, da Alemanha Oriental ou 
de Cuba?" 

Na Polícia Federa l , por or
d e m do seu diretor-geral , Ro
meu Tuma, foi aber to inquéri to 
p r e l i m i n a r , ontem, com prazo 
de 30 dias para levantar os en
volvidos, e as investigações co
meçam hoje. Tuma, assim, aten
d e u a p e d i d o do procurador-
geral da Repúbl ica, Sepúlveda 
Per tence , que, por sua vez, aten
deu a pedido do pres iden te da 
C o n s t i t u i n t e , U lysses Guima
rães . 

Enquanto a P F investiga, no 
ABC a CUT estadual se agita 
d iante da "forte demanda" pe
los cartazes. A demanda é tão 
g rande que uma segunda tira
gem está sendo planejada, em
bora ainda não esteja confirma
da oficialmente. Na pr imei ra ti
ragem, foram impressos 200 mil 
cartazes no Sindicato dos Ban
cários de São Paulo. A orienta
ção da CUT é que a dis tr ibuição 
de cartazes semelhantes se es
tenda por todo o País — além de 
São Paulo está sendo feita em 
Brasília e no Rio de Janei ro . 

O pres idente da CUT esta
d u a l , J o r g e Coelho, chegou a 
dis t r ibuir nota cr i t icando Ulys
ses Guimarães por sua posição 
c o n t r á r i a a f i r m a n d o q u e " a 
CUT não se int imidará d iante 
dessa campanha desenvo lv ida 
pelos poderosos". E o presiden
te dos metalúrgicos de São Ber
nardo, Benedito Paulo da Silva, 
justificou: "A pre tenção é inves
tir nesse negócio. Já que não 
muda a cabeça dos par lamenta
res, pelo menos ten taremos mu
dar a cabeça da c o m u n i d a d e , 
pa r a saber em quem votar nas 
próximas eleições". 

Ricardo liar: "E eu?" 

Uma ameaça 
do PMDB à força do 

Centrão 
O Centrão deixará de ser for

ça major i t á r ia na Constituinte. 
Pelo menos é o que espera o presi
dente da República em exercício, 
deputado Ulysses Guimarães, de
pois que o deputado Expedito Ma
chado (PMDB-CE), que diz liderar 
cerca de 40 parlamentares de um 
grupo autodenominado centro-de-
mocrático do PMDB, solicitou-lhe 
uma audiência para comunicar 
que o grupo voltará a seguir a li
derança do partido nas votações e 
não mais a do Centrão. 

De acordo com Ulysses, Expe
dito Machado não lhe adiantou de 
que forma o grupo se comportará 
com relação a pontos mais polé
micos, como mandato presiden
cial ou sistema de governo. Isso, 

entretanto, nao preocupa o presi
dente, uma vez que eles preten
dem comprometer-se com a ten
dência de votação da liderança. 

Já Expedito diz que o grupo 
quer ter maior expressão nas vo
tações de matérias const i tucio
nais do Centrão e deseja espaço 
no encaminhamento e no momen
to de negociações anterior às vo
tações. 

Um dos l íderes do Centrão, 
deputado Era ldo Tinoco (PFL-
BA), procurou sintetizar a dissi
dência no grupo: 

— O Centrão tem um objetivo 
definido, que é a Constituinte, en
quanto o centro-democrático, que 
é anterior ao Centrão, tem propó
sitos partidários. 

O impasse que vem paralisan
do as votações na Constituinte 
desde sexta-feira deve terminar 
na sessão de hoje à tarde, quando 
entrará em pauta, pela última vez, 
a emenda do Centrão sobre o di
reito de p ropr i edade : ontem à 
noite, em seu gabinete no Palácio 
do Planalto, Ulysses Guimarães 
conseguiu promover um acordo 
entre líderes do Centrão e do gru
po do senador Mário Covas. 

O acordo garante o direito de 
propriedade "sem prejuízo do di
reito social" e a desapropriação 
se p rocessa rá com indenização 
prévia em dinheiro, resguardados 
os itens da reforma agrária pre
vistos na Constituição. 

Esse acordo, na verdade, ti
nha sido acertado na quinta-feira, 
mas depois o Centrão se dividiu e 
criou o impasse, negando quórum 
nas duas últimas votações. 

Na sessão de ontem, os líderes' 
centristas Gastone Righi (PTB-SP) 
e Roberto Cardoso Alves (PMDB-
SP) comandaram a retirada do 
plenário de 80 representantes do 
grupo, mas outros 65 se rebelaram 
e preferiram ficar. Desses, 27 vo
taram contra a emenda do Cen
trão, 21 se abstiveram e só 17 se 
manifestaram a favor. 

Na verificação de quórum ini
cial havia 323 parlamentares em 
plenário, e foi aberto o processo 
de votação, para desespero dos lí
deres do Centrão, que precisavam 
de 280 votos pa ra aprovar sua 
emenda — quórum que evidente
mente não tinham. A votação re
gistrou 22 votos a favor, 196 contra 
e 32 abstenções, com um total de 
250 votantes. 

Com o resultado, que provo
cou numerosos protestos em ple
nário, a sessão foi encerrada pou
co depois das 17 horas, adiando-se 
para esta tarde a votação da ma-

Áo ouvir os protestos do depu
tado Edésio Frias (PDT-RJ), que 
lembrou o resultado da verifica
ção de quórum, o líder governista 
Carlos SanfAnna (PMDB-BA) foi 
ao microfone para declarar que a 
retirada de plenário é um proces
so antigo nos Parlamentos de todo 
o mundo. Já o deputado Hermes 
Zanetti (PMDB-RS) protestou por 
ter o presidente da sessão, Mauro 
Benevides (PMDB-CE), chamado 
SanfAnna de líder, o que signifi
cava que a Mesa admitia a exis
tência de um líder do governo na 
Constituinte, circunstância que a 
seu ver coloca os trabalhos sob 
suspeição. 

O convencimento de deixar o 
plenário não foi fácil. O deputado 
Luís Eduardo Magalhães (PFL-

BA), filho do ministro das Comu
nicações, não quis auxiliar na ta
refa: "Essa estratégia vai desagra
dar a opinião pública". O líder Jo
sé Lourenço (PFL-BA) chegou a 
ouvir uma resposta mais enérgica 
do depu tado Evaldo Gonçalves 
(PFL-PB), ao tentar tirá-lo do ple
nário: "Estou aqui para votar e 
vou votar" — disse ele, sob aplau
sos de alguns constituintes de es
querda. 

O acordo 
Segundo o deputado Bernar

do Cabral (PMDB-AM), que tam
bém participou da reunião do Pa
lácio do Planalto, o acordo entre 
as lideranças é resultado da fusão 
das emendas de vários grupos da 
Constituinte, preparada pelo se
nador Virgílio Távora (PDS-CE). A 
única alteração, segundo o depu
tado José Geraldo (PMDB-MG) foi 
a substituição da expressão "ga
rantido o direito de propriedade 
subordinado ao interesse social" 
para "garantido o direito de pro
priedade sem prejuízo do bem-
estar social". 

O Centrão não aceitava a "su
bordinação" ao interesse social, 
enquanto a esquerda não aceitava 
a indenização em dinheiro. 

Firmado o acordo, o presiden
te Ulysses Guimarães ficou eufó
rico, afirmando que agora só fal
tam três pontos polémicos a se
rem votados: estabilidade no em
prego, mandato presidencial e re
gime de governo. 

— Resolvida a questão da es
tabilidade, a votação da Constitui
ção se fará rapidamente e sem di
ficuldades até a votação do man
dado presidencial , nas disposi
ções transitórias. 

— Questões como acesso aos 
bancos de dados a qualquer cida
dão, a democracia participativa, a 
vinculação da propriedade à sua 
função social, entre outras coisas, 
são exemplo disso. 

Apesar disso tudo, após o car
naval ele pretende marcar vota
ções para os sábados e domingos 

Mas o acordo sobre a estabili
dade no emprego não vai ser tão 
fácil. Ainda ontem, o depu tado 
Newton F r i ed r i ch (PMDB-PR), 
membro do Movimento Unidade 
Progressista, anunciou que esse é 
o único ponto em que os trabalha
dores não cedem. "Já houve, ppr. 
parte dos sindicalistas e dos cons
tituintes que defendem posições 
mais avançadas, um recuo em re
lação a posições anteriores. Mais, 
não dá". 

— Se não houver uma evolu
ção na área social, não adiantou 
de nada ter feito a Constituinte. 

O
governador Orestes Quércia 
exonerou ontem a diretoria 
da Furp (Fundação para o 
Remédio Popular). Segun
do um telex da assessoria 

<de imprensa do governador, a ra-
Izõo dessa demissão foi a contrata
ção de 439funcionários, "sem auto-
Túfição". Foram demitidos o dire-
ior superintendente, OswaldoCam-
OQS, o gerente financeiro Décio An
tónio Philadelph, o diretor admi
nistrativo António José de Siqueira 
Meto e o gerente geral técnico, Pio 
Eugénio Arduino. 
•Medalha para Figueiredo? 

»«f A concessão da Medalha An-
tsftíeta e do Diploma de Gratidão 
•da. Cidade de São Paulo é o assunto 
tfue está mobilizando vereadores 
*fs> situação e da oposição, na Câ
mara paulistana. Quem deve rece
ber a homenagem até o final do 
Wês é o ex-presidente João Baptista 
Figueiredo. A barricada da oposi
ção já foi armada. O vereador Ar
naldo Madeira, do PMDB, levan-
T8it na semana passada uma ques
tão de ordem à presidência da Ca
riara: quer saber por que não se 
respeita a Lei Orgânica dos Muni-
tfpios, que exige a aprovação por 
•áfâ dos vereadores de "concessão de 
título de cidadão honorário ou 
qualquer outra honraria ou home-
h&gem". Os vereadores janistas re
batem: "A medalha vem sendo con-
iMãida há anos sem votação, inclu
sive pelos vereadores da oposição". 
Para Naylor de Oliveira, do PDS, 
'•'a questão só acabou levantada 
ptírque o próximo homenageado se 
trata do general Figueiredo. Nin
guém pensou na parte legal quan
do se deu a medalha ao João da 
Venda ou ao presidente de um clu
be. Na hora em que se propõe uma 
homenagem ao general Figueiredo, 

• os cabelos da moçada levantam-se 
', toãos, ficam arrepiados". Oliveira 
terminou seu aparte com uma ad
vertência: "Esse mundo dá muitas 
voltas. Os generais já pintaram e 
mandaram aqui e não custa nada 
voltarem, com o governo que v. 
exas. entregaram a esse país. Não 
demora muito não!" 

DESTAQUE 
FOJISCQ 

Newton 
Cardoso: 

buscando 
novos 

apoios. 

A reação d e N e w t o n 
Para compensar o crescente 

r-desprestígio dentro do próprio par-
fido, o PMDB, o governador de Mi-
i.nas Gerais, Newton Cardoso, come-
,çaji avançar sobre setores mais à 
•direita da política mineira. Tanto 
Ique na semana passada ele convi-
•duu o ex-senador biônico do PDS, 
', Murilo Badaró, para o cargo de as-
'$essor no Palácio da Liberdade, e 
«indicou o deputado estadual Sa-
•'fítir Tannus, ex-líder do PDS na As-
!,$g.mbléia Legislativa, para secretá-
•>rio do Trabalho — uma Pasta con
trolada por miliantes do MR-8. 

Dortela 
não 
está mais 
secretári 
Acusando o 
governador 
Moreira Franco 
de "ant iét ico" 
e de tentar 
sabotá-lo e 
demiti- lo 
através de notas 
distribuídas a 
"colunistas 
amigos", o 
secretário da 
Cultura do Rio, 
Eduardo Portela, 
entregou ontem seu pedido de 
demissão, onde reclama ainda da 
falta de diálogo. Irr i tado, 
com os termos da carta, Moreira 
Franco comunicou apenas que 
aceitou a demissão e tratará 
da sucessão após resolver o 
problema das enchentes. A 
nomeação do ex-ministro Raphael 
de Almeida Magalhães é tida 
como certa (Moreira Franco já 
teria mandado sondar o 
ex-ministro, apesar de ter 
desmentido essa possibilidade 
no domingo). Com a indicação 
de Raphael de Almeida Magalhães, 
Moreira Franco estaria dando 
um primeiro passo para 
solucionar a candidatura do PMDB 
à prefeitura do Rio. Raphael 
poderia ser o candidato, se 
conseguir o apoio do prefeito 
Saturnino Braga. 

Apesar da reação de Newton, o 
oposição a seu governo dentro do 
PMDB aumenta até mesmo no inte
rior do estado, onde prefeitos pee-
medebistas já, se rebelam contra 
suas ordens e ameaçam mudar de 
legenda só para se verem livres do 
governador. Os prefeitos estão arti
culando uma "frente mineira con
tra o governo estadual", conforme 
definiu o prefeito de Congonhas, 
Gualter Monteiro, e já contam com 
o apoio de 12 deputados federais, 
14 estaduais e 50 prefeitos do 
PMDB. 

A c r i se do PMDB 
Embora o presidente do PMDB, 

deputado Ulysses Guimarães, este
ja disposto a adiar a reunião do 
Diretório Nacional, marcada para 
o dia 24 próximo, para depois da 
promulgação da nova Carta (nessa 
convenção poderia ser formalizado 
um "racha" no partido), o líder do 
PMDB na Constituinte, senador 
Mário Covas, disse ontem que até o 
momento não foi procurado por 
Ulysses, ou por qualquer outro dire
tor do partido, com uma proposta 
naquele sentido. Conforme Covas, o 
Diretório foi autoconvocado por 41 
de seus 120 integrantes e a reunião 
só não se realizará se os requerentes 
desistirem. 

ooo 
No entanto, de certo mesmo 

quanto ao "racha" é que ele ficará 
limitado, pelo menos imediata

mente, à saída de sete ou oito par-
lamentares, integrantes do grupo 
mais à esquerda, o Movimento de 
Unidade Progressista — MUP. En
tre outros que devem sair do parti
do estão o deputado Fernando Ly-
ra (PE), o senador gaúcho José Car
los Bisol e os deputados Cristina 
Tavares (PE), José Carlos Sabóia 
(MA), Paulo Ramos (RJ), Célio Cas
tro, Carlos Mosconi, Otávio Elíseo e 
Carlos Cotta — os quatro últimos 
de Minas Gerais. 

Últ imas h o m e n a g e n s 
O ex-governador da Paraíba, 

João Agripino Filho, foi sepultado 
ontem, às llh30, no cemitério da 
Boa Sentença, em João Pessoa, com 
acompanhamento de cerca de 15 
mil pessoas, entre familiares, ami
gos, políticos e populares. João 
Agripino Filho morreu sábado pas
sado, no hospital do Servidor, no 
Rio de Janeiro, de embolia pul
monar. 

Álvaro Dias contestado 
O governador Álvaro Dias, do 

Paraná, acusou os militantes petis-
tas que demitiu da Acarpa-Emater 
de "vadios e corruptos". E ontem 
recebeu a resposta da Comissão 
Executiva do PT que, em nota ofi
cial, afirma que as acusações não 
foram provadas e demonstram "um 
procedimento mesquinho, autoritá
rio, demagógico e partidarista de 
um governo que se pinta com as 
cores da democracia, da transpa
rência e da honestidade". 

Apoio à CNBB 
A Câmara Municipal de Ada

mantina aprovou por unanimida
de uma moção de apoio ao presi
dente da CNBB, d. Luciano Mendes 
de Almeida, a propósito de docu
mento recente da entidade apon
tando corrupção no governo Sar
ney. Segundo a Câmara, o docu
mento reflete fielmente a realidade 
brasileira ao apontar a corrupção e 
ao afirmar que "há um sentimento 
de frustração nacional com o pro
cesso de transição democrática e 
com a nova Constituição". 

Eunápolis emanc ipado 
O povoado baiano de Eunápo

lis — tido como o maior do mundo, 
com 140 mil habitantes — aprovou 
ontem, em plebiscito, sua emanci
pação política e deve ser desmem
brado dos municípios de Santa 
Cruz, Cabrália e Porto Seguro. 

PTdoB 
Não se trata de uma 

dissidência do PT, como pode até 
parecer, ã primeira vista, 

mas do PTB. Se existe 
um PTB — Partido Trabalhista 

Brasileiro —, por que não 
um PT do B?, pergunta-se 
Caetano Matanó Júnior, de 

São Paulo, disposto 
a fundar o Partido Trabalhista 

do Brasil. Seu primeiro 
passo, porém, não será exatamente 

fortalecer sua dissidência, 
mas tentar acabar com 

o concorrente: hoje, em 
Brasília, Matanó vai 

pedir, junto ao TSE, nada 
menos que a anulação 

do registro nacional do PTB. 
Assim, nem precisaria da sigla nova 

MANIFESTO 
PELOS QUATRO ANOS 

, Os Deputados Estaduais do PMDB que subscrevem este 
documento, traduzindo a vontade da maioria dos paulistas 
que exige uma definição imediata sobre a gravidade do 
momento histórico que vivemos, reiteram sua posição clara 
e firme por eleições diretas para a Presidência da República 
em 1988. 

i Repudiamos todas as formas de favorecimento e cliente
lismo, remanescentes da ditadura, que persistem no governo 
federal em troca do mandato de 5 anos para o Presidente 
Sarney. 
i É imperioso que a sociedade se mobilize para pressionar 

os seus Constituintes no sentido de neutralizar essa prática 
nefasta e imoral. 

Conclamamos as lideranças e todos os companheiros do 
PMDB a engrossarem a fileira dos que exigem eleições presi
denciais em 1988, única maneira de manter hasteadas as 
bandeiras do Partido. 

Expressamos a certeza de que este é um momento que 
impõe coragem e decisão. Eleger diretamente o dirigente 
maior da Nação, este ano, é a saída política para a solução da 
crise económica e social que perverte as condições de vida 
do nosso povo. 

Há quatro anos, São Paulo mostrou ao Brasil o caminho 
a seguir. É hora de fazê-lo novamente. 

Deputado 
Deputado 
Deputado 
Deputada 
Deputado 
Deputado 
Deputado 
Deputado 

São Paulo, 04 de fevereiro de 1988 

Adilson Monteiro Alves Deputado Vanderlei Macris 
Edinho Araújo 
Fernando Leça 
Guiomar de Mello 
Luiz Máximo 
Nelson Nicolau 
Rubens Lara 
Tonca Falsetti 

Deputado Waldemar Chubacci 
Deputado Waldyr Trigo 
Deputado Walter Lazzarini 
Deputado Mauro Bragatto 
Deputado Aloysio Nunes Ferreira 
Deputado Carlos Apolinário 

Coordenador do manifesto - Lawrence Pih 


