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BRASÍLIA >"0 GLOBO' O vice-lider da 
Arena no Penado.. José Barnav, ralando t-ni 
nome âti liderança do partido, disse ontem 
da tribuna que a ideia da convocação de 
uma Avs.embiéia Constituinte "significa uma 
confrontação, porque» é um ato de natureza 
revolucionária que pressupõe a inexistência, 
da unia ordem constituída-'. 

Destacou que os próprio* exemplos cita
dos pela lícier do "MDB, Franco Montoro, em 
discurso feito pouco antes, demonstram essa 
tese. Lembrou que a Itália, o Japão e a Ale
manha aeabav&m de sair. destruídos, de uma 
guerra ruundJal, e que Portugal e Espanha 
emergiam de dezenas, cia anos sob governos 
totalitários. 

Na História brasileira, disse saniey, o mes
mo fenómeno se repete: tanto em lôtil como 
cm 1934 e 1945 tinha ocorrido a ruptura 
da ordfcíii constituída, com a proclamação da 
República, a Kevolução de 30 e a queda d) 
Est:*do Novo. 

— A Constituinte é, portanto, um ato de 
notarei a e conteúdo revolucionário. 35 pre
ciso que haja .sempre um íato deflagrador 
da ruptura constitucional de um país para 
que se possa partir para uma nova organi
zação constitucional, através da Assembleia 
Constituinte, segundo os principais constitu
cionalistas de todo o mundo. 

Para Saraey, essa constatação mostra 
que "a posição do MDB não é uma posição 
construtiva, porque discute a forma, mas 
não discute a essência": 

-— O XíDB parte do pressuposto errado 
de que a ordem constitucional brasileira es
teja a merecer um tratamento de natureza 
revolucionária. 

Acrescentou qu« "o Governo nada mais 
tem feito senão tentar discutir, não só cora 
o partido da oposição, mas também com to
das as classes representativas da sociedade 
brasileira, uma maneira peia qual os aios 
de exceção que estão inseridos em nosso sis
tema constitucional, e que são transitórios, 
tenham essa sua transitoriedade apressada, 
para que cheguemos mais rápido ao estuá
rio do dasenvolvimento político, objetivo de 
todas nós": 

— Com 'base nessa orientação, a Arena 
vem dialogando sobre a reforma da Cons
tituição sem colocar nenhum tema precon
cebido, nenhuma barreira e nenhuma oposi
ção, oferecendo-se para uma conversa am-

é confronta 
pia sobre iodos o.- temas que pudessem in
teressar a uni coo senso nacional em torno 
diis reformas necessárias que viriam a ser 
efeluadas. 

— Quando se tenta isso — continuou -~ 
o MDB sã reúne e, antes de discutir a 
ideia da Constituinte, que é na realidade 
uma confrontação, pela sua natureza de 
ato revolucionário. A oposição acha portan
to que o regime está no fim, que caiu, o 
que o País é ingovernávcl. Essa imagem do 
Brasil — que é comparado a países derrota
dos —-, uma imagem de pessimismo, nós 
não podemos aceitar, como partido e como 
integrantes do povo brasileiro. Acentuou 
que "toda \e^ que se tenta avançar o MDB 
põe uma pedra no meio do caminho-, que 
não é aque a pedra do Drummond, mas um 
rochedo de Gibraltar, que não se conse
gue transpor". 

— A eoíisjtuinlo — finalizou — 6 tuna 
lese que não tc-m base na realidade, consti
tuindo apenas- uma peça a serviço da desin
tegração da opinião nacional. 

Daniel KrJeger 

Km apartes, o Seurdor Daniel Kvieger 
íArena-ES'i, '^-presidenta cia Arena »• ex-
íkLv nos dc-.is pr.hr.-oiros governos revolu
cionários-, defendei! a união dos dois parti
dos para urutx nmpli reforma da atual Cons
tituição, a fim de que ,>e alcance uma Carta 
baseada na Constituição de 1967. 

— O Congresso atuaí, ba-eando-se na Cons
tituição ce l!'rív. que é um modelo d3 Cons
tituição dí'moer:>*ic;i e realista, poda supri
mir di-positivos e ;e 'escentar outros à Car
ta atual, para reconduzir o País ao Estado 
'iâ 'õire t \ qu:? é e suprema aspiração da 
Nação brasileira. Nesse sentido devemos 
nos somtr, elementos da Arena e do MDB, 
porque nos devemos querer a plenitude tia 
democracia c o entendimento dos brasilei
ros, no afã de piomover o desenvolvimento 
e a grane1 t^a do n:>*sa Pátria. 

Psra Krisger, frnão bá divergências Ideo-
iúrc!cas enire a Arcns e o MDB. mas apenas 
pas'ções quo a? situações estabeleceram, e 
estas deve m ser suprimidas para a procura 
':':i entondinií nto, e para a marcha rumo ao 
F.-í.ndo de Dirriíc, qua é a aspiração nacio
nal, rnanilestada por todas as classes". 
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