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Lideranças ouvem e criticam as 
ideias principais do substitutivo 

BRASÍLIA - O Relator Bernardo 
Cabral (PMDB-AM) aproveitou on
tem a reunião das lideranças parti
dárias para medir a receptividade de 
suas propostas sobre os pontos mais 
polémicos da nova Carta. Apesar dos 
elogios pela iniciativa — nao previs
ta no regimento interno, que dá ao 
Relator total autonomia para redigir 
o substitutivo — a primeira exposi
ção de Cabral não chegou a agradar 
plenamente nenhuma das correntes. 
O veredito comum — considerado 
elogioso por uma facção e depreciati
vo por outra — foi de que o rascu
nho do substitutivo expressa uma 
posição mais de "centro' do que as 
dos projetos apresentados até agora. 

Na mesa, ao lado Cabral, estavam 
os Presidentes da Constituinte, Ulys-
ses Guimarães, e da Comissão de 
Sistematização, Senador Afonso Ari-
nos e o Líder do PMDB na Consti
tuinte, Mário Covas, além dos Sena
dores Virgílio Távora (PDS-CE) e 
Marcondes Gadelha (PFL-PB). 

O Líder do Governo na Câmara, 
Deputado Carlos SanfAnna (PMDB-
BA), não escondeu sua satisfação ao 
saber que Cabral acatara a sugestão 
do Ministro do Trabalho, Almir Paz-
zianotto, com relação à estabilidade 
no emprego. Saudou a exclusão da 
jornada de trabalho do texto consti
tucional, mas criticou a opçáo pelo 
parlamentarismo, pois considera o 
País despreparado e está convencido 

Carlos SanfAnna, Líder do Governo 

de que sua duração não passa da 
posse do sucessor de Sarney, que fa
rá o possível para derrubá-lo. 

Positiva foi também a recepção do 
Líder do PFL na Câmara, Deputado 
José Lourenço (BA): "É uma propos
ta de 'centro', como a grande maio
ria do povo brasileiro. Não temos 
tendências ao radicalismo. 

Para o PT, a proposta de Bernardo 
Cabral inviabiliza qualquer consen
so. O Deputado Plínio de Arruda 
Sampaio (SP), Vice-Líder do partido, 
pensa que agora deve encontrar alia
dos para o confronto: 

— Houve sim um consenso de 
"centro-direita". Esse trabalho feito 
no Banco do Brasil derrubou posi
ções que já eram tidas como sacra
mentadas, sobre as quais estávamos 
tranquilos, como foi o caso do Tribu
nal Constitucional. , <f• r 

Seu companheiro José Genoíno 
(PT-SP) condenou quase todos os 
pontos apresentados por Cabral e 
disse que, a partir de agora, a luta é 
pela definição do voto. 

— As conquistas dos trabalhado
res, que estavam sacramentadas des
de a Sub-Comissão, foram completa
mente derrubadas — protestou. 

As contradições principais se ma
nifestaram com relação à reforma 
agrária. O próprio Relator, após ou
vir críticas, ate mesmo de Mário Co
vas, recuou da posição que havia 
anunciado no início da reunião e ad
mitiu incluir no substitutivo a imis-
são imediata na posse da terra, des
de que o processo passe pelo 
Judiciário, com prazo pré-determina-
do de tramitação. 

Mais do que falar, os parlamenta
res que lotavam a sala da Comissão 
de Justiça do Senado estavam mais 
interessados em ouvir Cabral. Em 
menos de uma hora, a sala ficou pra
ticamente vazia e os constituintes se 
juntaram a seus grupos para traçar 
a estratégia para a votação, onde se
rá definido realmente o novo texto 
constitucional. 


