
dente que nenhum dos candidatos, 
entre os mais e 03 menos sérios, ou-, 
saría chegar onde chegou se não en
contrasse terreno fértil para o plan-

açao nao deixara de se refletír ••*»• 
comportamento político da Assem
bleia Nacional Constituinte. 

C.C, 

Fase decisiva 
^0^ 

A partir de hoje, encerrado o 
prazo para as subcomissões constl-
tuintea receberem subsídios, propos
tas e ouvirem representantes da so
ciedade civil, começa a fase da pre
paração dos textos iniciais, pelos 
respectivos relatores. Eles tentarão 
ordenar as sugestões e dar a primei
ra redaçâo a cada um dos títulos e 
capítulos sob sua responsabilidade. 
O3 integrantes dessas subcomissões 
irão votar separadamente as maté
rias, para encaminhamento ds co
missões, e, depois delas, a maior de 
todas, a Comissão de Sistematiza
ção. Em seguida, o deputado Ulysses 
Guimarães começará a convocar 
363Sões plenárias para a discussão e 
votação, em bloco, das matérias con
sideradas não-polêmicas. Para as 
polémicas, haverá pedidos de desta
que, com discussão e votação sepa
radas .Outra vez os textos retornarão 

j l C o m i s s ã o de Sistematização, 
abrindo-se outra rodada de discus
sões e votações plenárias. 

Falta muito, como se vê, para 
que a Assembleia Nacional Consti
tuinte possa dispor de um esooço, e a 
sociedade, de uma previsão a respei
to de como será a nova Constituição. 
O importante a acentuar, porém, é 
que deputados e senadores não par
tiram de netihum anteprojeto, o que 
dificulta os trabalhos, de um lado, 
mas lhes concede, por outro, o inedi
tismo da criação. Mais de 80% dos 
artigos não causarão dúvidas nem 
entreveros, mas pouco menos de 20% 
ds contrastes e de confrontos basta
rão para fazer a temperatura subir. 

Revertério 
Estava tudo certo para a Univer

sidade Nacional de Brasília receber 
a concessão de uma estação de rá
dio. Os alunos do Departamento de 
Comunicação poderiam praticar, 
antes de formados, e a cidade ga
nharia um veiculo especial de divul-

gaç&o. Projeto minucioso chegou-a 
ser elaborado, por determinação do 
reitor Cristóvão Buarque. Pois as 
coisas reverteram. Surgiram "prq-
blemas políticos", e o canal acaba^ 
de ser concedido ao gouemo do Dis* 
triío Federal. Mesmo na Nova Repú
blica esses fenómenos acontecem^ 

Maribondos vot;; 

O presidente José Samey assina 
esta semana um decreto a l terando d 
estrutura do Incra, e uma das princi
pais alterações se refere à extinç&o 
do Oetat, antigo feudo do major Cu
rió, que por conta dele chegou a de
putado federal, na legislatura pos.-
sada. Estão-se registrando algumas, 
reações, lá para os lad03 do Conse
lho de Segurança Nacional. O Oé-
tat, abrangendo a tumultuada re
gião do Bico do Papagaio, era admi--
nisírado militarmente, fendo sido-
criado logo após o fim da guerrilha 
do Araguaia, como meto de demons-.-
trar á população que as Forças Ara
madas também se preocupavam com' 
a questão social. Par essas razões.>c 
ministro Dante de Oliveira não saiu-
da lista dos possíveis catapultacos 
da semana, no bojo da atualmente, 
minimíssima reforma do Ministério^ 
Como foi o presidente da República: 
que aceitou a extinção do Getat, as 
explicações estão em aberto. 

Primeiro gol 

Se o novo chefe do Gabinete Ci* 
vil, Ronaldo Costa Couto, conseguir 
trazer os governadores do Nordeste 
para um encontro reservado com, o 
ministro da Fazenda, nos próximos 
dias, terá feito o seu primeiro gol. 
Nada melhor do que compreensão 
financeira para aplacar incem* 
preensões políticas, e a reunião está-, 
sendo tratada prioritariamente rçó! 
Palácio do Planalto. 


