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AGÊNCIA ESTADO 

Nem direita, nem extrema-es-
querda, mas centrc-esquerda, Esta a 
característica do novo grupo que sur
giu na Assembléia Constituinte, com 
possibilidade de chegar de 80 a 100 
parlamentares, do PMDB, do PFL, 
do PDS, do PDT, do PDC, do PL, 
reunindo o Grupo dos 32, do senador 
José Richa; o do Consenso, do depu
tado Euclides Scalco, e dissidentes 
dò Centrão, principalmente do PFL. 

Seu objetivo é deíender uma no
va Constituição equilibrada, moder
na, "sem retrocessos da direita e sem 
excessos da esquerda privativista". 
Um de seus coordenadores afirmou 
que a meta será uma Constituição 
moderna, liberal e progressista. O 
grupo ainda não tem denominação 
definida: Centrinho, Coluna do meio, 
Grupo dos sensatos, Centrão-Iight 
são alguns dos nomes em circulação. 

Os participantes mais conheci
dos são Nelson Carneiro (PMDB), Pi
menta da Veiga (PMDB), Victor Fac-
cioni (PDS), Egldio Ferreira Lima 
(PMDB), Saulo Queiroz (PFL), José 
Maria Eymael (PDC), Lúcio Alcânta
ra (PFL), Jayme Santana (PFL), Fer
nando Henrique Cardoso (PMDB), 
Jutahy Júnior (PMDB), Konder Reis 
(PDS), Alceni Guerra (PFL), Herácli-
to Fortes (PMDB), Arthur da Tôvola 
(PMDB), Chico Humberto (PDT), Ri-

novo raâo 
ta Camata (PMDB), Adroaldo Streck 
(PDT), Virgildásio Sena (PMDB) e 
Leur Lomanto (PFL)! 

O presidente do PDS, senador 
Jarbas Passarinho, embora convida
do, não foi à reunião de ontem, pela 
manhã. Justificou a ausência em 
mensagem a Nelson Carneiro, na 
qual anexou algumas sugestões de 
emendas ao projeto de Constituição. 
O líder do PDS, deputado Amaral 
Neto, contudo, disse que Passarinho 
não foi à reunião "porque viu na me
sa o Fernando Henrique e o Pimenta 
da Veiga". Victor Faccioni afirmou 
que o presidente do partido não com
pareceu porque tinha compromissos 
assumidos anteriormente. 

Amaral Neto, por sinal, duvidou 
da presença e da participação ativa 
de Faccioni no Centrinho: "Ele mes
mo me disse que havia dado várias 
entrevistas em Porto Alegre exaltan
do minha atuação no Centrão. Não 
estou entendendo mais nada". 

O novo grupo indicou ontem co
missão de cinco parlamentares para 
fazer seleção de emendas ao projeto 
de nova Constituição. São eles Alce
ni Guerra, Victor Faccioni, Adroaldo 
Streck, José Maria Eymael e Ronal
do César Coelho. 

Em nome do Grupo dos 32, a de
putada Sandra Cavalcanti ofereceu, 
como subsídio, um pacote de quase 
80 emendas, que o senador Fernando 
Henrique e Q deputado Alceni Guer

ra elogiaram: "Será uma contribui
ção importante ao nosso trabalho", 
afirmou o senador paulista. . ; 

A maioria do Centrinho defende 
o parlamentarismo, mas seus ^inte
grantes garantem que o tema*será 
"questão aberta", a exemplo da du
ração do mandato de Sarney. , 

O principal objetivo é lutar por 
uma Constituição que atenda às ne-j 
cessidades do pacto da sociedade —' 
liberal e progressista — na opinião de 
Arthur da Távola. ;i 

O Centrinho realizou sua primei
ra reunião na semana passada, pou-i 
co antes da votação de preferência 
ao substitutivo Roberto Cardoso A1-! 
ves, do Centrão. Participaram oito 
ou dez parlamentares. Anteontem,1 

numa das dependências da bibliote
ca da Câmara, mais de 15 parlamen-J 
tares estiveram discutindo os rumos 
da Constituinte, chegando à conclu-' 
são de que há espaço para uma cor-; 
rente moderada, equilibrada,-^dis-; 
tanciada da esquerda radical é da 
direita intransigente". Na manhã de1 

ontem, a reunião contou com qijasej 
40 parlamentares de diversos-par J 
tidos. *y ! 

" Os dissidentes do PFL são UgaJ 

dos aos senadores Marco Maciel e 
Jorge Bomhausen. Os parlamenta-* 
res de centro-esquerda do PMDB são' 
afinados com o líder Mário Çóv^s é 
os parlamentaristas seguem â' lide-; 
rança do senador José Richa. • 


