
Critica a Constituinte 
S ^ S Ã O PAULO— Ó fossoentre o governo e o PC do B — 
^ |ue . . fo i .o primeiro partido a abandonar a Aliança Demo

crática e a romper com o presidente José Sarnev — 
Q^urrienta. No próximo fim de semana, o comité central vai 
Q {^unir-se em São Paulo e. segundo anteciparam dirigentes, 

^ca' elaborado um documento corri duras çtoticas aó novo 
«jfpárffòte económico e àrejeição da maioria das "'propostas 
^£ progressistas" pelas comissões da Constituinte 
S c "O rompimento do partido com o governo se mantém 
|g£ e se aprofunda", disse um dos dirigentes dó PC do B. Aldo 
^ ^ Rabelo, ao anunciar a reunião do comité central, que 
*=% discutirá, também, a data e as teses do próximo congresso 

do partido, que estava previsto para se realizar entre 
agosto e setembro. "Mas agora vai depender da situação 
conjuntural do país", afirmou Rabelo. 

Nais do que foi aprovado até agora pela Constituinte, 
o dirigente do PÇ do B previu que a futura Constituição 
será extremamente conservadora e pori isso "não será 
respeitada" pela população . "Com o que foi aprovado até 
agora,-.te_ríamos uma Constituição mais conservadora.que 
a. emenda constitucional imposta ao país pelos militares 
*éth,:1969-. 
*•** ^Rabelo e o ex-deputado Aurélio Perez. do comité 
cfâltral. confirmaram que o congresso renovará parte da 
djjçção do PC do B. mas não deverá afastar nenhum dos 
gjuais membros da comissão executiva dp comité central. 
^ ' r O sécretário-geral do PC dp B. João Amazonas, que 
está em Brasília acompanhando os trabalhos da Consti
tuinte; virá esta semana a São Paulo pára preparar a 
reunião,do, comité central, que contará còm a participação 
aos'seis deputados federais "do partido: Edimilson Valen-
tfnV(RJ), Célio de Castro (MG). Haroldo Lima (BA) 
k'dice da Mata (BA). Aldo Arantes (GO) e Eduardo 
gfinfim (AL). 

len-
ÍA). | 
irdo f 


