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ALÉM DA NOTICIA 

Constituinte anda 
Oprimeiro processo de filtragem da Consti

tuinte já esta encerrado, e tudo leva a crer 
que a Assembleia cumprirá os seus prazos, 

ao contrário das primeiras avaliações pessimis
tas. Mais de duas mil sugestões foram levadas 
pelos grupos sociais através das audiências pú
blicas, informa o deputado Marcelo Cordeiro, 
que participa da mesa, como primeiro-
secretário. 

Esgotado o primeiro filtro, seguir-sé-á à mon
tagem das propostas das 23 subcomissões, num 
esboço inicial a ser feito dentro das oito comis
sões para dar tratamento jurídico às propostas. 
Depois essas serão examinadas, emendadas e 
debatidas pelas comissões, no segundo processo 
de filtro que começará no próximo dia 11. 

A participação popular à Assembleia foi um 
dado marcante nessa primeira fase, tudo dentro 
dos prazos, e demonstrando o vigor da instru
mentação do Regimento da Constituinte, que não 
será uma peça tao simplista e ineficiente como 
se propalou no início. A partir daqui, o procedi
mento terá um maior aguçamento dos conflitos 
ideológicos e doutrinários, fenómeno até agora 
amortecido pela afluência popular. Mas à medi
da em que os temas forem tendo um tratamento 
jurídico, na forma de detalhamento por artigos, 
começará a surgir o debate mais agudo, pois os 
constituintes terão diante de si a inexorabilidade 
dos prazos para atuar. 

Outro aspecto relevante indicado pelo deputa
do Marcelo Cordeiro é a coordenação de todo es
se trabalho sem dispêndios extraordinários por 
parte da Assembleia Nacional, que conta exclu
sivamente com a base de apoio dos quadros fun
cionais do Senado e da Câmara. O setor da comu
nicação — por rádio e TV — também teve o méri
to de colocar a Constituinte, até aqui, ao nivel 
das expectativas populares. Pelo menos, os pro
gramas estão sendo acompanhados com interes
se, pelo País real que votou em mudanças subs
tantivas, e as aguarda. 

SNI TEM UMA PESQUISA ECONÓMICA 
... Informava-se, ontem, que o Serviço Nacio

nal de Informações está procedendo a estudos 
sobre a situação económica brasileira, certa-t 
mente para informar ao Presidente da Repúbli
ca. 

DELFIM CITA DADOS ERRADOS 
... Tem o ex-ministro Delfim Netto a impres

são de que o último Governo Figueiredo foi quase 
todo percorrido pela informação de dados sobre 
o potencial na economia brasileira, que não con
diziam com a verdade. Esses dados eram passa
dos a Figueiredo pelos serviços de informação 
da época. 

MACIEL HOJE NA ESCOLA 
DA AERONÁUTICA 

... Decidiu o senador Marco Maciel ficar na 
muda, em face dos assuntos políticos civis, por 
enquanto, mas abrir o verbo para os militares: 
hoje, o ex-chefe do Gabinete Civil fará conferên
cia, no Rio, aos estagiários da Escola de Coman
do e Estado-Maior da Aeronáutica. 

GROS NAO QUIS PERMANECER 
~iVi. A. informação correta è que o sr. Francisco. 
^Grds,/èx-presidente do Banco Central, nada fez 
para lutar por sua permanência naquele cargo. 
Desde o primeiro momento o pôs à disposição do_ 
novo ministro, Bresser Pereira. O Sr. GrOsê um 
homem de carreira definida, e não funcionário 
do Banco Central â espera de promoção. 
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