
Cabral aproveitará propostas 
e consenso no substitutivo 

BRASÍLIA — As propostas 
consensuais que integram o es
boço de substitutivo elaborado 
pelo "Grupo dos 32" e pelo "Gru
po Interpartidário" integrarão o 
anteprojeto de Constituição que 
o Relator Bernardo Cabral 
(PMDB-AM) apresentará à Co
missão de Sistematização no dia 
23. Cabral afirmou, entretanto, 
que está confiante quanto às 
possibilidades de entendimento 
entre os dois grupos sobre ques
tões que ainda permanecem sem 
acordo, com exceção do sistema 
de Governo e duração do manda
to do Presidente José Sarney. 

A respeito desses dois temas, 
Cabral já decidiu que se o acor
do de fato não sair, repetirá em 
seu relatório a fórmula aprova
da na comissão temática: parla
mentarismo misto e cinco anos 
de mandato. Segundo o Relator, 
as negociações em torno dos 
pontos divergentes não se esgo
taram. Os Líderes partidários 
deverão se pronunciar sobre as 
questões ainda polémicas numa 
reunião, marcada para o dia 20, 
quando tentarão fechar estes 
pontos. 

O produto final do trabalho 
dos dois grupos — que ganhou o 
apelido de "Hércules" — foi en
tregue ontem a Cabral na pre
sença do Presidente da Consti
tuinte, Ulysses Guimarães-, e do 
Presidente da Comissão de Siste
matização, Afonso Arinos. A 
proposta de substitutivo reduziu 

Trabalho de 'enxugamento' está 
dando resultado: dos 497 artigos 
iniciais restaram 259. O Relator 
crê que novos acordos surgirão 

de 497 para 259 os artigos do no
vo texto constitucional e alterou 
substancialmente as propostas 
aprovadas nas comissões temáti
cas, principalmente aquelas refe
rentes à Ordem Social. 

A sugestão feita pelo Ministro 
do Trabalho, Almir Pazzianotto, 
para a questão da estabilidade 
no emprego — que permanece 
sem consenso — foi bem recebi
da por Cabral. O Relator acredi
ta que a maioria da Comissão de 
Sistematização tende a apoiar a 
proposta que estabelece meca
nismos contra a demissão imoti-
vada. Já a questão da jornada de 
40 horas de trabalho semanais 
deve ficar para a lei ordinária. 

O "Hércules" foi examinado 
ontem mesmo por Cabral, Ulys
ses e Arinos, além dos relatores 
adjuntos. O Presidente da Cons
tituinte mencionou outro tema 
que, na sua opinião, também não 
obedecerá às propostas aprova

das na comissão temática: é a 
instituição da seguridade social. 
Ulysses duvida da existência de 
recursos para viabilizar o siste
ma da forma como está propos
to, inclusive porque beneficia 
até aquele que não contribui. 

O Deputado António Brito, do 
"Interpartidário", disse que o 
grupo apresentou emendas so
bre os sete pontos sem acordo: 
reforma agrária, reserva de mer
cado, meio ambiente, educação, 
tribunal constitucional, sistema 
tributário e sistema financeiro. 
O Deputado Euclydes Scalco, 
que liderou o "Grupo Interparti
dário", apresentou dez emendas 
sobre reforma agrária. 

O "Grupo dos 32" apresentou 
uma emenda para jornada de 
trabalho, estabelecendo-a em oi
to horas por dia, salvo nos casos 

especiais previstos em lei. Em 
outra emenda, garante o direito 
ao trabalho e impede, nos terr 
mos da lei, a demissão arbitra' 
ria. ' 

Até o final da tarde de ontem; 
a Sistematização já havia recebi1 

do mais de 12 mil emendas de 
parlamentares e cerca de 80 
emendas populares, informou 
Bernardo Cabral. - Í-J 


