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POLÍTICA 

EMENDAS POPULARES 

lesa das emendas 
es na Comissão de 
ítizaçâo teve um en-

nto emocionante. 
residente da União das 

Indígenas, Ailton 
il :i-l anos, defendia a 

tenda sobre populações 
ias, da tr ibuna, 
tirou do bolso uma 

ilha com tinta preta de 
lipapo e, afirmando que 

tendia com seu ges-
o protocolo da Ca-

, omeçou a pintar todo 
enquanto continua-

falar. 

krenak explicou que 
iü j;i pintura é sinal de lu-
na sua tribo e com o ges-

ueria lazer um aler-
constituintes para 
deixassem a ques-

> indígena ficar perdida 
meio ao barulho do de-

•obre as "grandes 
stões nacionais". Sem 

nenhuma vez o jornal 
ado de S. Paulo ou o? 

énak disse que ' 
líbém manifestara sua 

io e de seu povo 
ts ataques que as po-

- indígenas estão 
idi 

os as Excelências 

mostra a cor do luto e emociona plenário 
sabem que o povo indígena 
está muito distante de in
fluenciar da forma que es
tão insinuando os destinos 
do país. Os senhores não 
poderão ficar omissos a 
mais esta agressão do po
der econômico, movido pe
la ganância. O povo indíge
na é um pequeno grão de 
areia, que corre o risco de 
ser eliminado — disse Kre
nak, aplaudido de pé pelos 
constituintes presentes. 

Os l ideres do PDT, 
Amaury Müller, do PT. 
Olívio Dutra, e do PC do B. 
Edmilson Valentim, fize
ram questão de manifestar 
o apoio de seus partidos à 
causa indígena. "A luta dos 
índios se assemelha à luta 
dos operários. Não pode
mos deixar que os que es
tão aqui não para represen
tar o povo brasileiro, mas o 
poder econômico, manipu
lem a Assembléia e levem 
à frente os seus propósi
tos", afirmou Valentim 
(PCdoB-RJ). 

Já fora da tribuna, Kre
nak comentou que o substi
tutivo do relator Bernardo 
Cabral não contempla as 
questões vitais para os 
índios, aprovadas na sub

comissão do índio e in
cluídas no primeiro ante
projeto elaborado pela Co
missão de Sistematização 
"Foi retirado tudo o que 
existia no sentido da de
marcação da terra, que é 
vital para nós, e no sentido 
de evitar que continuem a 
nos tratar como imbecis", 
protestou Krenak, classifi
cando o substitutivo de Ca
bral de "paternalista" no 
que se refere à questão 
indígena. 

O represen tan te dos 
índios frisou, no entanto, 
que sua manifestação de 
luto não se dirigia a ne
nhum constituinte ou insti
tuição em particular. Foi, 
antes, um alerta para que o 
Congresso, o Governo e o 
povo brasileiro não se es
queçam da "pequena popu
lação indígena" nesta ho
ra. 

Queremos continuar sen
do os interlocutores da 
Constituinte. O povo indíge
na dançou aqui dentro, fez 
cerimônia, deu depoimen
tos, ele tem que ser ouvido. 
Não queremos desaparecer 
no meio deste debate, afir
mou o líder. 

Milhões falam a plenário surdo 
I >e quarta-feira da sema-

•••'passada, dia de estréia 
r; defesa das emendas po-

: na Comissão de 
Tão, até ontem 

l'uando a ultima das 83, 
mendas foi defendida, mi-

iés de brasileiros fala-
am simbolicamente da tri-

ii pela voz dos exposito-
que defenderam pro-

eapàzes de reunir 
total de mais de 12 mi-

lões e 200 mil assinaturas. 

) numero impressiona, 
irentemente não foi 

• sensibilizar os 
nst i tuntes. Nenhuma 

eunião da Comissão de 
•iematização para a de-

le emendas populares 
onseguiu reunir mais de 
• inta de seus 93 membros. 

ouve momentos espe-
imente melancólicos, 

luando Milton Feli-
represeritante de di-

sas -nt idades espiritas, 
tendeu a prática gratuita 

mediunidade para dois 
«lentos constituintes, às 

giinda-feira. 

deputada Lidice da 
ata (PC do B-BA), defen

sora da emenda popular so
bre desapropriação rural e 
urbana, acredita que mais 
desestimulante do que o 
plenário vazio foi o período 
reservado para a defesa 
das emendas, depois da pu
blicação do substitutivo do 
relator Bernardo Cabral. 

— Isso pode fazer çom 
que as centenas de organi
zações que se mobilizaram 
e os milhões de eleitores 
que assinaram as emendas 
sintam-se engabelados, ao 
perceberem que sua parti
cipação foi meramente for
mal e não real — comenta a 
deputada. 

Esta também é a princi
pal queixa da presidente do 
Movimento de Donas-de-
Casa de Minas Gerais, Lú
cia Pacífico Homem, que 
defendeu as emendas sobre 
aposentadoria da dona-de-
casa e direitos do consumi
dor. Ela lembra, porém, 
que ao apresentar o seu 
substitutivo, Cabral fez 
questão de frisar que espe
raria pela defesa oral das 

emendas populares para 
dar o seu parecer sobre 
elas. 

— Ele foi muito honesto, 
sincero e rigoroso nisso 
elogia Lúcia Homem, que 
está otimista quanto ao 
acolhimento das duas 
emendas defendidas por 
ela da tribuna. Previdente, 
a mineira não considerou 
como seu único trunfo a de
fesa oral frente a um plená
rio que ela já previa vazio. 

Desde o início dos traba
lhos da Constituinte, Lúcia 
e suas companheiras per
correram os gabinetes de 
todos os deputados e sena
dores em busca de apoio 
para as duas propostas. Se
gundo Lúcia, mais de du
zentos constituintes assina
ram as emendas e ela espe 
ra o momento certo para 
cobrar este apoio. 

— Estou guardando com 
muito carinho estas assina
turas. Nem as protocolizei, 
porque quis guardar o ori
ginal — revela ela, feliz 
com a própria estratégia. 

Foi uma festa. Mas durou pouco 
cons t i tu in tes 

restigiaram a defesa das 
lendas populares. A 
irtunidade, rara, para 

JÍÜ cidadãos comuns — 
•i votos, mas com idéias 
subissem à tribuna do 

ingresso Nacional, dei-
seu colorido e suas 
óes — mas não teve 

,i ase nenhum efeito além 
? Ate o momento, hou-
apenas um resultado 
.reto: a aceitação, pelo 

ciatoi da Comissão de Sis-
'Hatização, da aposenta

das mulheres aos 25 
anos de trabalho. 

estréia da defesa das 
idas aconteceu em eli

de grande festa. Quatro 
dás seis emendas em pauta 

•.! referentes à questão 
iulher, e a bancada fe

minina na Constituinte 
roveitou a oportunidade 
a comparecer em peso 

•eunião, com grande es-
tar.dralhaço. 

conversaram, ri
ram e posaram ao lado do 
relator Bernardo Cabral 
aara fotos, a ponto de o ora-

na tribuna, deputado 
Bosco do Amaral, pro-

contra a falta de 
e adverti-las de 

le podiam estar "fazendo 
" antes do tempo. Del 

aço defendia a aposenta-
òrta da mulher aos 25 

e parece que o lobby 
no plenário fez 

m»ts efeito que o seu pro
nunciamento. 

Mesmo sem ouvir uma 
>aíavra sequer do que Del 

sco tinha dito, Bernardo 
'abral pediu um aparte pa-

Í;Í dizer que acabava de 
acolher a emenda dos 25 

s. Foi o único resultado 
reto que a defesa das 
ndas produziu até ago-

'• rã 

Nlü NOVAES 

Numa de suas semanas 
mais atribuladas, Cabral 
apareceu em poucas das 
reuniões para defesa de 
emendas. No dia seguinte à 
estréia, as declarações do 
general Leônidas Pires 
apagaram de vez o sorriso 
galante que o relator exibia 
ao anunciar que acolhia a 
emenda das mulheres. 

Depois deste episódio ele 
só voltou uma vez ao mi
crofone de apartes durante 
as reuniões para defesa de 
emendas. Foi numa reu
nião vazai, porém tumul
tuada, em que o deputado 
Farabulini Júnior (PTB-
SP), encarregado de defen
der a emenda sobre direi
tos dos pensionistas e apo
sentados, reclamava da 
falta de quorum e exigia a 
presença do relator, amea
çando recusar-se a falar 
sem Cabral no plenário. 

O deputado Arnaldo Fa
ria de Sã ( PTB-SP) pediu a 
palavra e começou a criti
car tanto o substitutivo 
quanto o comportamento 
do relator. Cabral certa
mente alertado pela Mesa 
ou pelo sistema de som, en
trou discretamente pela 
porta dos fundos do plená
rio e ainda ouviu o final do 
discurso de Arnaldo senta
do numa das últimas cadei
ras do plenário. Depois, ele 
pediu a palavra para lem
brar que, por melhor que 
fosse sua assessoria, tam
bém podia cometer enga
nos e a defesa das emendas 
certamente contribuiria 
para que ele corrigisse al
guns deles. 

Mas Cabral não estava 
presente no momento que 
mais emocionou os consti
tuintes. Foi quando a mãe 

de um excepcional de 28 
anos, Lourdes Vanilda, su
biu à tribuna para defender 
a emenda que garante o pa
gamento de um salário 
mínima à família de todo 
excepcional. 

ANDORINHAS 

Falando de improviso, 
com uma linguagem sim
ples mas fluente, Lourdes 
contou diversos episódios 
de sua luta para criar o fi
lho excepcional e no final 
ouviu um deputado dizer 
que ela tinha arrancado lá
grimas do plenário. Lour
des ainda pediu desculpas 
aos constituintes por isso. 
Disse que sua intenção não 
era essa, queria apenas 
convencer os presentes da 
importância da emenda. 

As galerias, ao contrário 
do que alguns esperavam, 
estiveram tão ou mais va
zias do que o plenário. O 
único dia em que elas en
cheram, chamando a aten
ção até do presidente da 
Comissão de Sistematiza
ção, senador Afonso Arinos 
(PFL-RJ), foi na quinta-
feira de manhã. 

Era o dia da defesa das 
emendas sobre direitos da 
criança e do adolescente, e 
sobre ensino público e gra
tuito, e a Fundação Educa
cional do Distr.ito Federal 
levou uma comitiva de 
mais de 400 crianças para 
assistir à reunião. O súbito 
colorido das galerias não 
passou despercebido a Ari
nos: "Vocês parecem ando
rinhas no poleiro olhando o 
trabalho dos Constituintes" 
comparou o senador, con
quistando imediatamente a 
garotada. 

Representantes dos indígenas, das mulheres e do povo falaram para o vazio. Nem os constituintes e nem eleitores viram 
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foral promete atender ás mulheres: única vitória das emendas populares 

Igreja ganha 
r 

destaque. E 
o maior lohby 

A Igreja Católica é | 
maior "lobbista" da Cons
tituinte, em se tratando de 
emendas populares. Das 
12.277.423 assinaturas cole 
tadas através das 122 
e m e n d a s p o p u l a r e s . 
3.982.761 foram consegui
das por entidades ligadas à 
Igreja Católica, como a 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e 
órgãos a ela subordinados. 

Somente no dia 29 de ju
lho, cerca de duas semanas 
antes do encerramento do 
prazo para entrega das 
emendas, a CNBB, por 
exemplo, protocolou na Co
missão de Sistematização 
quatro processos com um 
total de 1.763.239 assinatu
ras. O apoio foi dado a 
emendas relacionadas á 
educação, família, liberda
de religiosa e ordem econô
mica. Só na emenda sobre 
educação, que previa "o 
amparo técnico e financei
ro" dos poderes públicos 
também a entidades educa
cionais sem fins lucrativos 
a CNBB, Associação de 
Educação Católica (AEC) 
e Associação Biasüiera de 
Escolas Superiores Católi
cas conseguiram o apoio de 
750.077 eleitores brasilei
ros. 

Mas as propostas da 
Igreja Católica não se limi
taram a esses temas. As 
emendas apresentam tam
bém sugestões sobre assun
tos de interesse dos servi
dores públicos, menores, 
idosos, trabalhadores ru
rais e índios. E ainda sobre 
temas polêmicos como re
forma agrária, direito dos 
trabalhadores e a explora
ção de minérios em terras 
indígenas. Sobre assuntos 
de ordem religiosa, a Igre
ja Católica só patrocinou 
uma emenda, como o nome 
de "Liberdade Religiosa". 

Cidadão tem 
os olhos em 
seu dia a-dia 
Temas políticos como 

mandato presidencial, sis
tema de governo e anistia 
não conseguiram motivar 
os brasileiros tanto quanto 
os assuntos que tocam 
mais diretamente em sua 
vida, como educação, 
família, direito dos traba
lhadores e reforma agrá
ria. As cinco emendas po
pulares que se classifica
ram como as campeãs de 
assinaturas são as que tra
tam da educação, com 
7 5 0 .077 b r a s i l e i r o s 
endossando-as; dos direitos 
dos trabalhadores, 743.718 
assinaturas; reforma agrá
ria, com 638.469; preserva
ção do Sesc, Sesi, Senai e 
Senac, que surpreendeu, 
em 628.238 apoiadores; e di
reitos da família, que teve 
516 mil assinaturas. 

Também o resultado do ' 
total de assinantes por te
mas não altera a situação, 
confirmando as principais 
preocupações do povo bra
sileiro hoje. Mais uma vez 
aparece a preservação das 
entidades mantidas pelo 
setor empresarial da indús
tria e do comércio, com 
1.556.792 eleitores; direitos 
dos trabalhadores, exigi
dos por 1.544.001 brasilei
ros; reforma agraria, rei
vindicada por 1.243.032 pes
soas; e educação, com 
emendas assinadas por 
1.223.032 eleitores. 

No entanto, só as emen
das apresentadas por em
presários e trabalhadores 
da indústria e do comércio 
mantêm uma unicidade 
quanto às suas propostas. 
Foram cinco emendas, to
das no sentido de que fos
sem suprimidos e modifi
cados os artigos 487 e 488 do 
primeiro projeto de Consti
tuição elaborado pela Co
missão de Sistematização, 
prevendo que todas as con
tribuições sociais sejam 
destinadas à Previdência 
Social. Na opinião dos que 
subscreveram as emendas, 
isso prejudicaria essencial
mente as entidades manti
das através das contribui
ções do empresariado do 
comércio e indústria (Sesç, 
Sesi, Senai e Senac) , 
levando-as à extinção. 

Plenário e galerias 
vazios foram rotina 

E nquanto os consti
tuintes se disper
sam em grupos pa

ra obterem consenso em 
torno de vários temas po
lêmicos, cerca de 8,5 mi
lhões de eleitores, que ti
veram vez na tribuna da 
Comissão de Sistematiza
ção, tentam se fazer ouvir 
pelo escasso plenário e 
pelas galerias também 
esvaziadas. Os exposito
res das 83 emendas popu
lares que foram defendi
das nas sessões da Siste
matização — represen
tantes de entidades popu
lares ou as próprias lide
ranças destas entidades, 
falando por uma parcela 
significativa da popula
ção — devem estar no 
mínimo surpresos pela 
ausência dos "autores" 
da futura Constituição. 

Tudo isto se configura 
em uma farsa, na opinião 
do deputado Olívio Dutra 
(PT/RS), um dos consti
tuintes mais assíduos nas 
sessões destinadas à defe
sa de emendas populares 
e defensor da proposta de 
estatização da economia 
nacional. Ele acha que es
ta etapa deveria antece
der a apresentação do 
substitutivo do projeto de 
Constituição, oferecendo 
subsídios para o texto. "A 
forma como está se de-

favor às lideranças popu
lares", acrescenta. 

Ele criticou a ausência 
de debates durante as ex
posições das emendas, 
creditando esta falta à 
dispersão dos constituin
tes. Mas é só uma "coin
cidência de época", que 
não vai diminuir a utilida
de da apresentação das 
emendas populares no 
plenário da Sistematiza
ção, como argumentou o 
deputado Arnaldo Faria 
de Sá (PTB/SP). 

Arnaldo confirma o 
quadro geral da Assem
bléia Nacional Constituin
te: os grupos estão se reu
nindo, tentando chegar a 
um acordo, e as emendas 
populares estão sendo de
fendidas justamente nes
ta época de maior discus
são. Ele até prefere que 
seja assim (que todos es
tejam agrupados buscan
do acordar certos temas) 
para se evitar "articula
ções governistas" na ho
ra da votação do projeto 
em plenário. 

Os exposi tores das 
emendas populares, por
tanto, não devem ficar as
sustados, achando que 
são maus oradores, nem 
que as propostas que re
presentam o anseio de 8,5 
milhões rip elei tores não 

missão de Sistematização 
até deu prova de seu inte
resse em acolher as 
emendas, quando no pri
meiro dia de apresenta
ção dos populares assegu
rou ao plenário que acata
ria a aposentadoria da 
mulher aos 25 anos de tra
balho. 

"A sociedade brasileira 
deve estar muito frustra
da. A população se mobi
lizou, cumpriu sua parte, 
coletou assinaturas, veio 
entregar as emendas e 
agora não vê dos consti
tuintes o interesse neces
sário às suas propostas". 
A afirmação é do deputa
do Chico H u m b e r t o 
(PDT/MG), acaminhodo 
plenário para assistir a 
uma sessão de emendas 
populares. Ele não conde
na a formação de grupos, 
mas acha que "isto tomou 
conta da Constituinte". 
Foi para evitar esta situa
ção que ele diz defender a 
realização de um plebis
cito para referendar a 
Constituição. "Agora o 
que se vê é este quadro. 
As sessões estão vazias 
por falta de tempo e por 
falta de interesse por al
guns temas. O pior", diz 
ainda, "é que o debate 
não acontece, porque os 
mie são contrários às Dro-

A defesa do 
monopólio nas 
comunicações 

No último dia para dis
cussão de emendas popula
res na Comissão de Siste
matização, a Federação 
Nacional das Telecomuni
cações — FENATEL de
fendeu o monopólio estatal 
no setor, como forma de 
garantir a eficiência dos 
serviços à população. Com 
cerca de 100 mil assinatu
ras, a emenda foi defendi
da em plenário pelo presi
dente do Sindicato dos Tra
balhadores em Telecomu
nicações do Rio de Janeiro, 
Paulo Fernandes Gomes. 

Ele disse que o monopó
lio é próprio da natureza 
dos serviços prestados pelo 
setor, para os quais "não se 
concebe concorrência, sob 
pena de oferecermos maus 
serviços à sociedade". Pa
ra o presidente do sindica
to, também não deve haver 
redundância de investi
mentos para desenvolver a 
prestação de trabalhos ho
je oferecidos pelo sistema 
Telebrás e pela Empresa 
Brasileira de Correios e Te
légrafos. 

Paulo Fernandes desta
cou que em todo o mundo 
ocidental as telecomunica
ções se desenvolveram sob 
a forma de monopólio esta
tal, exceto nos Estados 
Unidos. E que no Brasil, 


