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Daso Coimbra comentou que sãèP 
muito semelhantes as propostas dô& 
dois grupos, sobretudo nas áreas scí-íj: 
ciai, de comunicações, da saúde, pr|> 
vidência e seguridade. Ele admiti^ 
diferenças com relação aos direitos 
do trabalhador e à ordem econômica^ 

O Centrão pretende definir comül 
empresa nacional a que tem sede rftr 
Brasil, mantendo a mesma legisla^' 
Ção com relação à participação do? 
capital estrangeiro e estabelecendo 
algumas regras para a remessa de 
lucros ao Exterior, o que não é exatáE 
mente igual ao que pretende o Grupç 
dos 32. Daso Coimbra voltou a dizer 
que é completa a unidade do Cen
trão, o que teria avaliado através de 
telefonemas de Natal, e comentou 
que o senador Afonso Arinos "está 
por fora quando diz que o Centrão 
está com seus dias contados. Ele não 
sabe de nada, nem ao menos que pre-

"tendemos~apròveitar o preâmbulo-da-" 
Carta que sua comissão preparou". 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

A partir de segunda-feira, a lide
rança do Centrão vai começar a man
ter contatos com o Grupo dos 32 com 
vistas à elaboração de propostas co
muns de emendas ao projeto de 
Constituição aprovado pela Comis
são de Sistematização. A informação 
foi prestada, ontem, pelo deputado 
Daso Coimbra, que permaneceu em 
Brasília nesse final de ano articulan
do a estratégia do grupo. 

Conforme o deputado, os depu
tados Luís Eduardo, Jofran Frejat e 
Eraldo Tinoco foram designados pa
ra discutir com o Grupo dos 32, so
bretudo com a deputada Sandra Ca
valcanti, a possibilidade de apresen
tarem emendas comuns. Indepen
dentemente disso, todos os integran
tes do Centrão foram orientados pa-i 
ra se entender com o Grupo dos 32 
para discutir suas próprias emendas. 

Emenda vai propor a 
reeleição de prefeitos 
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BRASILIA 
AGÊNCIA ESTADO 

O deputado Michel, Temer 
(PMDB/SP), defendeu ontem a ree
leição para prefeitos, no próximo 
ano, salientando que "esta é a única 
forma de se tornar mais viva a repre
sentação popular no País". Temer 
disse que assim que abrirem os pra
zos para emendas ao projeto da Co
missão de Sistematização, a propos
ta da reeleição será apresentada, in
cluindo reeleição de presidente da 
República e de governadores. 

A preocupação principal, contu
do, é com a recondução dos atuais 
prefeitos. Segundo o parlamentar 
paulista, a reeleição no âmbito muni
cipal permite que os eleitores, acom
panhando de perto o chefe do Execu
tivo local, dêem novo aval à sua ad
ministração, possibilitando que as 
obras administrativas tenham de 
continuidade. 

O deputado explicou que vai 

Procuradores 
da República 

apresentar a emenda ao projeto da 
Comissão de Sistematização po"r 
causa da insistência dos prefeitos 
que querem a aprovação da reelei
ção. Michel Temer prevê que a "pres^ 
são" dos prefeitos no plenário da As
sembléia Nacional Constituinte séhi 
intensa, pois'o assunto interessa aos 
Executivos municipais e todo o País* 

Temer explicou que poderá aú 
retirar de sua emenda o dispositivo i 

que trata da reeleição para-presideír-
te da República e governadores'è 
manter apenas a de prefeitos. Más 
salientou que ainda está estudandoj) 
assunto e só tomará providência nes
te sentida em janeiro, quando retor
nará a Brasília para reinicio dos tra-| 
balhos da Constituinte. Temer disseí 
ainda que deverá reapresentar suai 
emenda sobre a participação popu-jj 
lar na escolha do sistema de governo.jj 
Ele considera-imprescindível a pala-| 
vra da população sobre qual tipode^ 
regime ideal para p País, presiden4 
cialismo ou parlamentarismo. ; 

serão 590 
BRASILIA 

AGENCIA ESTADO 

O número de procuradores da Re
pública vai aumentar de 31S para 590 a 
partir de 1988, segundo decreto assina
do pelo presidente José Sarney esta
belecendo nova composição para o Mi
nistério Público Federal. O decreto 
também cria o cargo de více-presiden-
te-geral da .República, que substituirá 
o titular nos impedimentos legais. 

O acesso às novas vagas continua
rá sendo feito por concurso público e a 
expectativa do procurador-geral da Re
pública, José Paulo Sepúlveda Perten
ce, é de que nos primeiros meses de 88 
já possa ser realizado concurso para 
preenchimento dessas vagas. 

Com essas modificações, a função 
de subprocurador será exercida por 
procuradores da categoria especial. A 
ascensão de um ocupante de segunda 
para a primeira categoria e desta para 
a categoria especial ocorrerá pelo crité
rio de promoção. Pelo mesmo decreto 
foram criados núcleos das Procurado
rias da República nos municípios onde 
se instalarem varas da Justiça Fede
ral- Esses núcleos serão dirigidos por 
um procurador-chefe adjunto, nomea
do pelo procurador-geral da Repú
blica. 
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Faccioni diz 
que o acordo 

está próximo \ 
PORTO ALEGRE \ 

AGENCIA ESTADO 
Nos próximos dias deverá ser feü-

chado um acordo entre o Centrão è 
os demais grupos da Constituinte, ó 
que possibilitará a imediata retoma
da dos trabalhos de redação da nova 
Constituição do País, previu ontem; 
em Porto Alegre, o vice-líder da ban
cada federal do PDS e um dos inte^ 
grantes do grupo Entendimento 

"(também conhecido por Centrinho), 
deputado Victor Faccioni. "A busca 
de entendimento é uma atitude salu
tar e mostra que o radicalismo dos 
últimos dias de sessão por parte áp 
alguns líderes do Centrão está dando 
lugar ao bom senso, evitando, assim;, 
o ísolacionismo e o radicalismo desa-
gregadores e prejudiciais à Consti
tuinte", comentou o parlamentai" 
gaúcho. 

Faccioni, que deixou o Centrão 
para ingressar no grupo Entendi
mento devido ao "radicalismo de al
guns de seus líderes", acredita que ò 
acordo deverá estar firmado já ná 
primeira semana de trabalhos, possi
bilitando, assim, a imediata votação 
do regimento interno. Ele teme que ò 
adiamento consecutivo das vofal
cões, conseqüência de manobras do 
Centrão, seja para impedir as elej-
ções presidenciais e municipais no 
próximo ano. 


