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liberalismo progressista e reformador, que condiz. com a vontade poUtica
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A meu pai, Sebastião Navarro Vkim, de quem procuro seguir os
passos de honmdez e dign'idade na vida pública.

A Aureliano Chaves e a Marco Maciel, sob cujas lideranças formou-se
a Frente Liberal, fruto da posição de quem não se dobra.

Às minhas bases eleitorais em Minas.
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A P R E S E N T A ç A O

Com a presente publicação de "discursos, entrevistas, debates, a.!:
tigos, noticias e documentos", tenciona o Deputado Navarro Vieira Filho, explj
citar o pensamento politico que orienta sua vida publica. r oportuno e louvãvel
tal procedimento. Pela hora que vivemos, de grandeza e de grandes definições, se
avulta a necessidade do homem publico explicitar tais pensamentos politicos, mos
trando sua bussola e seu norte.

Muitos que jã conhecem bem o pensamento e a ação politica do ilu~
tre deputado mineiro. sabem que seu ponteiro estã voltado para a grandeza defini
tiva do pais e para o sentido maior da politica.

Sei que ele herdou de seu querido pai, meu colega na Assembleia
Letislativa de Minas Gerais e na Cãmara dos Deputados, os melhores e mais sadios
principios de conduta na vida publica. O ex-Deputado Navarro Vieira e um homem
publ ico que sempre compreendeu a politica dentro do espirito legado pela tradição
cristã.

O presente trabalho - Soltando as Amarras -, segundo seu autor,
tem somente o sentido de tornar claro o pensamento politico que tem orientado
suas posições, no exercicio de mandatos legislativos. Entretanto, cumpre realçar
que, em o fazendo, contribui para que o povo tome conhecimento do processo poli
tico e social que estamos vivendo e participando diretamente, seja atraves das
posições do passado recente, seja atraves de preparação do futuro, como os atos
constitutivos do Partido da Frente Liberal.

r de importãncia que o povo conheça e, afinal, participe desse pro
cesso que, acredito, nos levarã ao desenvolvimento econômico e a uma sociedade
mais solidãria, mais justa e mais cristã.

Brasilia, março de 1985



INTRODUÇÃO
Sempre entendi que a vida pública não se justifica se não estiver

alicerçada em idéias e princípios programáticos que resultem em posições
e ações políticas.

A presente publicação não tem outro sentido senão o de explicitar
o pensamento político que tem orientado minhas posições no exercício
de mandatos legislativos que me foram outorgados pela legitimidade do
voto popular.

Aqui se encontram discursos, entrevistas, debates, artigos, notícias e
documentos, centrados em idéias com as quais tenho procurado ser coeren-
te e voltadas para es'ta hora decisiva de transição para a liberdade e a
democracia, neste momento histórico em que a sociedade brasileira - sol-
tando as amarras - busca construir solidariamente uma nova e mais justa
ordem econômica e social, onde o Partido da Frente Liberal, com base nos
p,rincípios do moderno liberalismo reformador, tem relevante ação política
a desempenhar.

Sebastião Navarro Vieira Filho

Brasília-DF, março de 1985.



DISCURSOS E DEBATES
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POSIÇÃO POLtTICA

(Discurso pronunciado na Câmara dos Deputados,
em 04-12-84, sobre prinC£pios e posições políticas).

o SR. NAVARRO VIEIRA FILHO (PDS-MG) - Sr. Presidente e
Srs. Deputados, com fé inquebrantável e esperança renovada, confio em
que o Ano Novo, sob as inspirações cristãs do Natal, haverá de ser, enfim,
o marco de um novo tempo para o Brasil.

A hora da mudança, da reforma e da transformação é agora. É tempo
da Nova República, de uma Pátria plenamente democrática, rica e justa
para todos.

E Minas, centro e concenso do Brasil, 'tem um papel a cumprir peran-
te nossa história. A hora de Minas está batendo para o início da recons-
trução nacional.

De minha parte, e com o apoio dos que me fizeram Deputado Federal,
tenho dedicado minha modesta capacidade de ação política para ser digno
de Minas, como agente ativo dessa transformação, neste momento decisivo
de nossa crise política, econômica, social e ins'titucional.

A passividade medrosa de meu partido diante do imobilismo ou de
ações do Governo, além de sua cegueira em não querer ver a necessidade
imperiosa da conciliação entre a Sociedade e o Estado obrigaram-me a
dele dissentir e discordar.

Sob a liderança ética de Aureliano Chaves, ao lado de Marco Maciel
e junto a tantos valorosos companheiros que não se dobram, procuramos
fazer com que o Partido assumisse seu Programa de Reforma e Transfor-
mação. Para tanto, integrei o movimento "Participação", o grupo "Pró-
Diretas" do PDS e insisti para que, ao menos, as bases fossem ouvidas e
respeitadas na escolha de um candidato à Presidência da República que
representasse os grandes anseios nacionais.

Vetaram-nos, todavia, a realização dessas intenções. Cada vez mais,
meu partido voltava suas costas para o povo, tornando-se uma agremiação
facciosa, casuística, sectária e, já agora, inquisitorial.

Em conseqüência, formou-se a "Frente Liberal", da qual me honro de
ser um dos seus primeiros instituidores. E conscientes de nossa responsa-
bilidade perante a Nação, fizemos a "Aliança Democrática" que viabili-
zou as candidaturas de Tancredo Neves e José Sarney, com o propósito de
promover as inadiáveis mudanças que a sociedade brasileira exige, através
de uma transição sem traumas e sem revanchismos.

É imprescindível, contudo, conservar nossa identidaJe política, dentro
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~o. quadro partidário brasileiro, com a formação de um novo partido po-
lItlCO, grande, coeso e forte como requer a democracia. A partir dos prin-
cípios que orientam a "Frente Liberal", brevemente será constituído nosso
no~o partido, u~ partido de centro, comprometido com os ideais do libe-
ralIsmo progressista, que está na raiz da nova sociedade brasileira.

Lanço um apelo a todos os mineiros, a todos os brasileiros
para q~e, juntos, empreendamos esta caminhada pela liberdade, pela d~.
mocraCl~, pele;>desenvolvimento com justiça social e pela afirmação da
soberama nacIOnal.

O Brasil novo é viável. Basta que o queiramos. Nosso futuro, entre-
ta~to, será exatamente aquilo que o Brasil fizer, aqui e agora. Façamos,
POIS, o presente, e façamo-lo bem feito, para que o amanhã possa raiar,
Já, neste 1985 que está chegando e que será, verdadeiramente, um
Ano Novo.

Essa, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a mensagem de Natal de 1984,
para o Ano Novo de 1985, que desejo transmi'tir, às vésperas do encerra-
mento da presente sessão legislativa e a título de votos de Boas Festas,
aos meus nobres pares desta Casa do Congresso Nacional, aos ilustres
Senadores d.a República, a~s dignos membros do Colégio Eleitoral, contra
o qu:l lutei e que se reumrá .logo m.ais a 15 de janeiro próximo, para a
elelçao do PreSidente e do Vice-Presidente da República.

Essa é a mesma ~ensage~,. o meu cartão de Natal, que estou enviando
aos meus compa?helros polIucos e aos amigos responsáveis por minha
presença nesta Camara.

Essa também é a síntese do que hoje me traz a essa tribuna. Permi-
tam-me detalhá-la.

POSIÇÃO E INQUISIÇÃO

. Há quem nos acuse, a todos nós que, com. honra e orgulho cívicos,
Int~gramos a Frente Liberal, de traidores da legenda pela qual fomos
eleitos pelo povo, em pleito livre e por sufrágio universal. Porque assu-
mimos uma posição clara e sem subterfúgios, porque preferimos o conteúdo
ao ~ótu.lo, porque opt~mo~ por eslar junto e não contra a Nação, porque,
e~1flm, mtegramo-nos a AlIança Democrática, chamam-nos de hereges, exi-
gmdo-nos uma fidelidade que não existe no espírito e no texto das leis
- conforme já deixou bem claro o egrégio TSE. Pedem-nos uma fidelidade
que não ~ode subsistir, sobretudo, perante nossas próprias consciências.

E mais: ameaçam-nos agora, em amedrontamento inútil e ineficaz,
com o ressurgimento do "Santo Ofício" medieval, pedindo nossas cabeças,
querendo cassar-nos os mandatos legitimamente conquistados e dignamente
exercidos, se não com brilho, pelo menos com profundo respeito à vontade
do povo, que representamos.

Iludem.se aqueles que pensam atemorizar-nos com as mais diversas
fórmulas de fabricação de fantasmas e de assombrações. Fazem reviver os
tribunai.s da Inquisição, .mas não encontrarão nenhuma Joana D'Arc para
ser queimada na fogueira de um repudiado "Conselho que não serve

16

como exemplo de qualqut:;, ~tica", na feliz expressão do Senador Carlos
Chiarelli. E mesmo que queimasse, e mesmo que para tanto tivessem o
poder que teimam em usurpar do judiciário - o poder de expulsão do
partido, de cassação de mandatos e de anulação de votos - em nada isso
nos faria refluir de nossa posição, que é firme, definida e definitiva,
apesar das pressões, das ameaças e até mesmo das ofensas que alguns
nos fazem.

Só lamento ver na Presidência desse inquisitorial "Conselho de Ética
Partidária" do PDS o meu nobre colega de representação mineira, Depu-
tado Raul Bernardo, a quem respeito pela tradição democrática de sua
ilustre família. Todos sabemos que não o aprovaria nesse cassatório ofício
seu ilustre e saudoso tio, o ex-Governador Israel Pinheiro, estadista de
escol, construtor desta Capital e herdeiro das mais caras lições libertárias
que nos legou João Pinheiro.

Nossa posição, como Frente Liberal, é uma só. É irreversível e inar-
redável, porque lastreada em princípios, os mesmos princípios éticos que
nos ligaram a Aureliano Chaves, sob cuja liderança maior nos colocamos,
ao lado de Marco Maciel.

Daquele polêmico discurso que nosso Ministro Délio jardim de
Matos, ~eronáutica, pronunciou, quando da inauguração do Aeroporto
InternaClonaJ de Salvador - e S. Exa. sempre elabora em bom estilo
literário seus pronunciamentos - extraio alguns tópicos lapidares, com
os quais me identifico:

"É preciso diferenciar a coragem moral dos que mudam seus
pon'tos de vista da audácia interesseira dos que buscam, apenas,
salvar seus próprios interesses."

"O interesse coletivo deve prevalecer sobre os anseios pes-
soais e as ambições políticas."

Pois foi exatamente para fazer prevalecer o interesse coletivo sobre os
anseios pessoais e as ambições políticas que os componentes da Frente
Liberal tiveram a coragem moral de abrir uma dissidência, tomando
posição contrária aos que buscam, apenas, salvar seus próprios interesses,
através do continuísmo.

Daí porque nossa posição política jamais será acoimada ou entendida
como de 'traição, por mais que nisso insistam aqueles que, de fato, traíram
e seguem traindo os princípios inscritos no manifesto, no programa e nos
estatutos do partido.

Entre a lealdade aos princípios democráticos e aos valores éticos,
que são permanentes, e o apego a uma sigla que não se respeita, fico
com os princípios e deixo a sigla.

RETROSPECTIVA

Sou político pós-64, posto que fui eleito em 1978, pela primeira vez.
e reeleito em 1982, para esta Câmara dos Deputados, formando a repre-
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sentação mineira. Meu pai o foi an'teriormente, por cinco mandatos con-
secutivos, na Assembléia Legislativa de Minas e nesta Casa.

Mas, vivo política desde os bancos de faculdade, porque naquela
época de Juscelino Kubitschek a democracia - e em conseqüência a par-
ticipação - era plenamente vivida, com fé e confiança nos destinos glo-
riosos deste País.

Vivi, em seguida, a frustração que nos foi Jânio Quadros. Depois,
a desagregação do Poder, que foi João Goulart. E tenho vivido estes
últimos vinte anos de uma revolução que nasceu com respaldo popular,
para restaurar a democracia "com o senso grave da ordem", para retomar"
o desenvolvimento sem inflação galopan'te, para acabar com a corrupção,
'mas que, por não saber institucionalizar-se, por não exercer a democracia
- que só se faz com partidos do povo no poder - acabou por exaurir-se,
após a distensão lenta e gradual de Ernesto Geisel e a abertura que João
Figueiredo felizmente implementou.

DA REVOLUÇÃO A DEMOCRACIA

Quando pela então ARENA fui lançado candidato a Deputado Fe-
deral, fiz um documento de estudo e de compromisso político (Jornal da
Mantiqueira, Poços de Caldas, 12-4-1978), enfocando a revolução que
tínhamos e a democracia que queríamos. Naquele tex'to, depois de analisar
o compromisso democrático de Castello Branco, que desejava, em seguida
a um breve ciclo revolucionário, "entregar a seu sucessor legitimamente
eleito uma Nação coesa e ainda mais confiante no seu futuro"; depois de
lembrar Milton Campos dizendo, como Ministro da Justiça daquele Go-
verno, que "a revolução é permanente enquanto idéia e inspiração (... )
para que possa produzir seus frutos e em especial a mudança consentida
de estruturas e men'talidades (... ) OI, mas que "seu processo precisa ser
breve e transitório, pois sua duração tende à consagração do arbítrio que
elimina o direito, intranqüiliza o cidadão e"paralisa a evolução do meio
social"; depois de analisar os ciclos de recrudescimento do processo revolu-
donário, intercalados com a distensão do período Geisel, chegava a João
Figueiredo, que iria se empossar. E manifestava, então, minhas esperanças
de que o novo Presidente, militar tríplice coroado, General de quatro
estrelas, não iria seguir constelações no curso do seu manda'to, guiando-se
sobretudo, pela estrela que levou os reis magos à presença de Cristo,
encarnação da justiça e símbolo do Homem Novo - do homem que tem
de ser respeitado na intangibilidade sagrada de sua dignidade enquanto
pessoa; do homem composto de corpo e de espírito e"que tem, conseqüen-
temente, direito pleno e absoluto às liberdades formais - assim entendidas
a liberdade de eensamento, de expressão, de ir e vir - e às liberdades
reais! 'tais como o direito ao trabalho justamente remunerado, à habitação,
à saúde, à educação e, principalmente, à justa retribuição de seu esforço
na apropriação da renda nacional.

Esperava que o futuro Presidente pudesse realmente corrigir as dis-
torções do regime em que vivemos. Que ele tivesse sensibilidade suficiente
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para captar as aspirações .e os an~eios do. J?ov~ qu~ .iria governar. Que
ele entendesse ser necessárIa a efetiva partlClpaçaO CIVilno P?~er, pr.es~r-
vando-se, assim, as Forças Armadas do natural desgaste da atlvldad.e mm-
terrupta de governo e, por conseqüência, dando-lhes co~diçõe~ efetivas d~
se cons'tituírem elas próprias em .salvaguardas ,?a .Naçao, agm~o consti-
tucionalmente nos momentos de VIOlenta comoçao mterna ou CrIses exter-
nas. Que ele, confiando no povo, pudesse, como queria Castello Branco,
devolver o Poder aos legitimamente escolhidos pelo povo, para qu.e o
Estado se encontrasse com a Nação, na vivência da paz, da harmoma e
do progresso. ." .

E terminava aquele texto afirmando: de 1964 até o fmal do mandato
do Presidente Figueiredo terão sido mais de 20 anos de governos revolu-
cionários. É, pois, imprescindível que a insti'tucionalização democrática se
faça o mais rápido possível, para qu~ se tenha a certeza. de que em 1985,
o caminho da democracia já esteja assentado em bases firmes, que devem
começar logo, agora. Afinal, depois de tantos anos ?e Revolução, metade
do eleitorado do País nada terá a ver com o que ficou para trás. Tenho
hoje o meu filho mais velho com 13 anos. Nasceu depois da Revolução.
Em 1984 será eleitor. E 1964 para ele será parte de um passado longínquo
na História. É preciso que a democracia venha já, para nós e nossos filhos".

Sr. Presidente e Srs. Deputados, isso eu dizia em abril de 1978, quando
de minha primeira candidatura. Hoje. quase sete anos depois, meu primei-
ro filho já está com 20 anos. Já é elei'tor, mas não votará para Presidente
neste ano de 1984. E 1964 para ele continua sendo, como para todos nós,
um passado ainda mais longínquo na História.

É válido, pois, insistir em que "a democracia venha já, para nós e
nossos filhos".

O que dizia em 1978 continuo repetindo hoje. Os princípios que me
formaram e que orientaram o início de minha vida pública_permanec~m
os mesmos. As aspirações, as mesmas. O que mudou, entao? A antlga
ARENA, o atual PDS ou eu?

Para poder permanecer fiel à minha consciência: aos compromis~os
políticos publicamente assumidos e expostos e aos anseIOs dos que e~ mim
confiaram mandatos legislativos é que hoje componho a Frente Liberal,
um dos pilares de susten'tação da Aliança Democrática.

A FALtNCIA DA ARENA E A DESESTRUTURAÇÃO DO PDS

Democracia é regime de partidos.
"Há democracias mais perfeitas e democracias menos perfeitas, mas

não há democracia sem partidos políticos e sem autorização libérrima
para construção de todos os partidos." .

E não se fazem partidos por decreto, como foram feitos em pleno
processo revolucionário dois partidos artifici.alme~te .cri~dos. Do bipa:ti-
darismo imposto, não falo do MDB, porque Jamais fOI mmha agremlaçao,
assim como não o será o nosso coligado de hoje, o PMDB. Mas posso falar
da ARENA, a que pertenci e pela qual fui uma vez elei'to. O "maior
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partido do OCid:nte", ?a ~rase do dileto amigo e permanente companheiro
Francelln? Pe~elra, fOI feito para ser partido da Revolução. Partido do
governo, Jamais no governo. E eu não o queria assim.

J á nos primeiros meses de meu primeiro ano de mandato, começamos
a. nos congregar, aqueles que pretendíamos, na Aliança Renovadora Na-
clOn~l, uma. ve~dadeira renovação. Éramos mais de trinta Deputados Fe-
d:rals de pnmelro mandato: formamos um bloco político para uma atua-
çao comum. Quase todos amda estão neste Congresso. Cilarei apenas,
como l~mbrança afetuosa de t?do aquele grupo, o nome do então Depu-
tado Divaldo Suruagy, que vmha das Alagoas como o mais votado do
Estado, que. acabara de governar com brilho e competência. Hoje, depois
de r~conqUlstar. o Gov~rno Estadual por eleições diretas, após haver sido
candidato a Vice-Presidente na chapa pedessista de Mário Andreazza,
Suruagy de novo forma conosco, em apoio à Aliança Democrática.

Naq~ela ép~ca, buscávamos participação e não fisiologismo. Assim
como h?je. Quenamos reformas e democracia, também denlro do partido,
pa!a onen~ar o Governo de acordo com nossos princípios programáticos.
Nao atendido, o grupo evoluiu. A imprensa batizara-nos de PI - Partido
Independente. J á ~ramos cerca de sessenta Parlamentares e chegamos a
lan5ar um pré-mamfesto. E~ setembro de 1979 noticiavam os jornais que
os rebeldes da ARENA deCidem formar novo partido".

O ~aniqueísmo do quadro bipartidário estava esgotad<J.
_ FOI qu.a~do a sabedoria política de Petrônio Portella e a eSlratégia de

açao do Mmlstro Golbery do Couto e Silva, então no bom caminho, im-
plementaram a reforma partidária.

.Com a reestruturaçã? dos partidos, fui para o PDS, pensando ser um.
partido para a d.:mocraCla, e.nquanto a ARENA houvera sido um partido
para a Revoluçao. Em maIO de 1980, acreditando no manifesto e no
~r?~~ma do P.artido D_emoc~ático ~cial, di.rigi aos meus amigos uma jus-
tifIcativa de mmha opçao, feita por Imperativos de coerência com as idéias
pel~s quais me batia e que_ o PDS encampara em sua proposta política
de Reforma e Transformaçao, com base em uma efetiva democracia social
qu: pudesse, pelo voto l~vre e direto, chegar ao Poder para gerir um~
SOCIedade aberta e plurahsta (... ) que lutasse por reformas criadoras de
uma nova ordem ec~nô~ica e social, onde não tivessem vez a injustiça,
a ,fo~e, o medo, a "!"Isér~a, a do~nça, o desemprego, a ignorância, os des-
m~els de. ren~a, a vlOlaçao das hberdades, a desnacionalização da econo-
mia, o divórcIO entre a Nação e o Estado",

A ~r~post~ pedessista :ra e é avançada. Até o princípio da co-gestão
na ~dmmlst!aça? empresanal, um lema polêmico mesmo na social demo-
craCIa alema, ah estava contemplado. Assim como a co-gestão entrou no
pro~ama, para ?ão ser cumprida, o próprio programa como um todo
Jamais fOI exercitado.

O MOVIMENTO "PARTICIPAÇÃO"

A ação do. parti?? não_ correspondia às inspirações sadias que o cria-
ram. Sua praxls pohtica nao era compatível com seu programa. Diversos

20

L

movimentos internos buscavam a revitalização do PDS, porque não que-
ríamos uma nova ARENA.

Surgia o movimento "Participação". Não éramos, então, dissidentes,
como hoje o somos. E nem rebeldes. Queríamos apenas participar, en-
quanto partido de sus'tentação do Governo, das decisões que afetam a
vida de toda a Nação. Como não houve entendimento, partimos para a
apresentação de chapa própria na Convenção de 1983, quando da renova-
ção do órgão máximo de nossa agremiação. Conquistamos uma bela vitória
relativa: trinta e cinco por cento dos votosl Muito mais do que o Governo
e as cúpulas partidárias imaginavam; muito menos, infelizmente, que o
necessár.io para que inseríssemos o partido no Poder, obje'tivando coman-
dar a Reforma e a Transformação.

O partido continuava inerte, dócil, votando sob pressão, e fechamen-
tos de questões em leis salariais sufocantes e estranguladoras para quem
já não detinha os meios mínimos de subsistência. Era preciso exportar a
qualquer custo para contrabalançar o furo das contas externas, mesmo
sob pena de asfixia do mercado interno, pela queda violenta do poder
de compra do trabalhador e da classe média. A estratégia da recessão e da
subordinação ignominiosa aos interesses externos estava em march:l batida,
sem retorno, e afetando, inclusive, as bases da própria soberania nacional.
O movimento"Participação" não foi absorvido e deu-se aí o início da desa-
gregação que o PDS hoje exibe à Nação.

O GRUPO "PRó.DIRETAS" DO PDS

"Vozes d'Africa" inspiraram o Presidente Figueiredo a declarar-se
pesso~lment~ .a favor das el.eições diretas para Presidente da República.
DeP?ls ~ Mmlstro Carlos Atila desmentiu, como de hábito. O fato é que o
PreSidente, como homem de partido, resolvera subordinar-se à vontade
do .PI?S, que, pelos votos obtidos em 1982, garantira para antecipação
o direito de,f~zer o sucessor, no Colégio Eleitoral, onde era majoritário por
parcos sufraglOs.

Mas se assim fosse, não era preciso haver Colégio Eleitoral, onde ~
voto, por natureza, é livre. Bastava que o PDS se reunisse em Convenção
e desse posse ao novo Presidente.

Sempre acreditei que o coroamento do processo de abertura, conduzido
pel~ P.residen.te João .F,igueiredo com firmeza e coragem contra os bolsões
radicaiS do Sistema, Ina resultar no res'tabelecimento de eleições diretas
para todos os níveis. A começar pela eleição dos Governadores e a terminar
nas diretas presidenciais. Isso era um princípio programático do PDS e
era, sobretudo, a vontade uníssona e expressamente manifesta da Nação.

Em desacordo com a maioria do partido, mas em consonância com
as. aspirações nacionais e em coerência com o programa partidário, insti-
tu~.~e. o "Grupo ~ró.Diretas" do PDS, Sofremos toda sorte de pressões
OfiCiaiS, na tenta'tlva ~ã de demover-nos de nossa posição. É verdade que
alguns poucos fraquejaram, quando o próprio Presidente da República
entrou na luta. Eu mesmo fui convocado a Palácio para uma conversa
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com o Presidente, da qual guardo as melhores recordações, pois conversa-
mos aberta~ente, se~ ~onstrangimento.s, .com respeito e dignidade. S. Exa.
ent.:ndeu mmha poslçao, que era dehmtiva, e entendi também as suas
razoes.

As diretas não passaram no Congresso Nacional, obtendo a tese no
entanto, maioria absoluta na Câmara. Faltou-nos o Senado. Nosso ~upo
contribuiu com cinqüenta e cinco valiosos votos.

Não ganhamos as diretas, mas o PDS perdeu sua maioria nesta Casa.
E logo mais iria perdê-la também no Senado.

A ESCOLHA DO CANDIDATO DO PDS

Só a História um dia poderá revelar-nos as incompreensíveis razões
pelas quais um Governo exaurido, um regime velho de 20 anos, com baixos
índi~es de credibilidade pública e de aceitação popular, recusava-se siste-
maticamente a assumir a candidatura vitoriosa de um dos seus - o Vice-
P;esidenle da ~:públ.ica - que, por sua conduta ética, por seu insuplan-
tavel zelo admmlstratlvo e por sua reconhecida competência pessoal. obti-
nh~ .~ quase unâni~e preferência da Nação em todas as pesquisas de
opmmo que se realizavam.

Estive com o Vice-Presidente desde os primeiros momentos de sua
candidatura,. q,!e inviabilizaram, assi~ como a de Marco Maciel, a quem
sempre admirei pela sua postura límpida e por sua inexcedível dedicação
à causa pública. E sempre acreditei que Aureliano Chaves e Marco Maciel
acabariam por se. unir, pelo desprendimento e pelo sentido ético com que
conduzem suas Vidas no quadro político brasileiro.
. Enquanto isso, o Presidente Figueiredo ora coordenava, ora se enfas-
tiava da coordenação sucessória. E na escolha do candidalo estava a última
opor~uni?ade de o PDS reencontrar-se com a Nação e consigo mesmo.
O pnmelfo papel de um Governo é o de se fazer acreditar. Era imperioso
que nosso candidato tivesse credibilidade pública, pois não se governa um
País em grave crise econômica, social, política e institucional sem um
mínimo de respaldo popular. Insistir em não querer ver essa realidade,
postando-se contra a voz ~a Nação, é querer estabelecer o caos. Proposi-
tadamente. Como derradeiro recurso e face à impossibilidade de ouvir-se
o po.v~, por seu .voto direto, que ao menos pudessem ser ouvidas as bases
p~rtldanas. OuvI~as e respeitadas, na indicação de sua efeliva preferência.
FIZemos um movimento nacional em prol das "prévias" dentro do PDS.
O Presidente da República, a quem o Senador José Sarney levara a pro-
posta,. concordava com ~ via democrática que procurávamos instituir, para
desestimulá-la em seguida, quando a proposta já era do conhecimento
público.
. Cada vez mais o partido dava as costas ao povo, divorciando-se defini-

tlvame~te de seu próp:io manifesto de fundação, em cuja primeira página
ousou mscrever o segumte: "Não queremos um partido fdto em gabinetes
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ou, laboratórios, ou representantes de minorias, mas sustentado em bases
populares, construído de baixo para cima:'

Desautorizado, Sarney renunciou à Presidência do PDS. Era o fim.
Tempos mais recentes mostraram que em apenas cinco meses o PDS

teve nada mais, nada menos que cinco presidentes.
Não votei na Convenção Nacional do partido para a escolha do seu

candidato, muito embora ali tivesse direito a dois volos - um como con-
gressista, outro como membro do Diretório Nacional. Não o fiz porque o
PDS já havia deixado de ser, para mim. um partido. Após a Convenção,
a desagregação acelerou-se a tal ponto que hoje não sei se a. agremiação
pode ostentar aquelas condições mínimas que a Ciência Política distingue
para a existência de um partido. S~não vejamos: um partido político,
para que possa ser chamado como tal, deve obrigaloriamente preencher
quatro pré-requisitos essenciais. segundo Joseph La Palombara, da Prin-
ceton U niversity:

IQ - possuir deliberada vontade de exercer o Poder;
2Q - buscar permanentemente o apoio popular para seus objetivos;
39 - possuir uma organização durável, isto é. não se dissolver ao

final de uma campanha eleitoral;
4Q - possuir estrutura organizacional bem definida e em grande

abrangência territorial.

Ora, quanto às duas primeiras condições, o PDS jamais as teve ou
nunca conseguiu obtê-las. Sempre preferiu a inércia ao Poder. E tudo fez,
com obslinação e eficiência, para afastar o apoio popular de seus objetivos.
Quanto à terceira, todos nós, independentemente de partidos, queremos
~ue o PDS a conserve, a fim de que possa subsistir, não se dissolvendo no
h~al desta campanha eleitoral. Afinal, o novo partido da Frente Liberal
nao. pode ser o estuário da dissolução do PDS, assim como este o foi da
antiga ARENA. A quarta condição o PDS está fazendo tudo para herdá-la,
tentando assegurar a sigla e sua estrutura através do tribunal de inquisição
de seu Conselho de Ética. Que conservem a sigla. Mas a estrutura, não sei
onde estará quando lançarmos o partido da Frente Liberal em toda a
abrangência do território nacional.

A FORMAÇÃO DA FRENTE LIBERAL E O NASCIMENTO
DA ALIANÇA DEMOCRÁTICA

Co.mo o PDS não quis ouvir o clamor que vinha das bases, as bases,
sob a 1I.~erança de Aureliano Ch~ves, ao lado de Marco Maciel e junto a
uma plelade de bravos companheiros que não se curvam e nem se dobram,
buscaram novos caminhos. Nascia a Frente Liberal, como resultado de
todos os vetos a que nos submeteram, "impedindo-nos de servir, no âmbito
de nosso partido, aos anseios de conciliação nacional".

Em 5 de julho, a Fren'te Liberal lançava um "Manifesto à Nação",
proclamando "nossa vontade de unir esforços com todas as forças demo-
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cráticas que desejam mudança e transformação, com o objetivo maior de
construir a estabilidade política do País, definir rumos institucionais,
fortalecer a soberania nacional, aperfeiçoar o sistema republicano, tornar
efetiva a Federação, ensejando o pleno exercício da democracia".

O passo seguinte, conseqüência lógica de nossa proposta de união
de forças, foi a formação da Aliança Democrática, que viabilizou em
termos definitivos as candidaturas de Tancredo Neves e José Sarney, para
Presidente e Vice-Presidente da República.

Em 7 de agosto, Aurealiano Chaves, Marco Maciel, Tancredo Neves
e Ulysses Guimarães publicamente firmavam o "Compromisso com a
Nação", selando o entendimento para a constituição de uma Aliança De-
mocrática, comprometida com o destino nacional. Todos estávamos con-
victos de que "só a coesão nacional em torno de valores comuns e perma-
nentes pode garantir a soberania do País, assegurar a paz, permitir o
progresso econômico e promover a justiça social". As linhas básicas e
definidoras de uma proposta de Governo estão claramente expressas nesse
"Compromisso com a Nação".

PRESERVAÇÃO DE NOSSA IDENTIDADE POLíTICA

Formamos a Frente Liberal, firmamos a Aliança Democrática, mas
guardamos nossa identidade política. A Aliança não significa adesão, mas
coligação de forças, tendo em vista um objetivo comum: promover a tran-
sição para o pleno Estado de Direito, restabelecer a credibilidade e a le-
gitimidade do Poder, promover o desenvolvimento econômico e social do
País, fortalecer as instituições e salvaguardar a soberania nacional.

As partes que se aliaram permanecem entre si distintas. São duas vigas
para o suporte da reconstrução nacional. Formaremos dentro em breve
um novo partido, que irá nascer da Frente Liberal e que será grande,
coeso e forte como convém à democracia. Espero vê-lo lançado dia 19
próximo, como está previsto, e formalizado em âmbito nacional. em todos
os Estados, Territórios e Municípios brasileiros, já a partir..do início do
próximo ano. Os princípios que irão norteá-lo, e serão seguidos e exer-
citados, estão embasados no liberalismo progressista. que condiz com a
vontade política da maioria do nosso povo e que está na raiz da nova
sociedade brasileira.

Em coligação partidária, governaremos a União, a partir de 15 de
março próximo. A convite do Governador Hélio Garcia, já compomos
sua administração em Minas Gerais, segundo o Acordo de Minas, elabo-
rado na confiança recíproca. Dos doze Governadores eleitos pelo PDS. a
grande maioria estará em nossa nova agremiação.

O PAPEL DE MINAS

Gostaria de abordar um último tópico. Carlos Drummond de Andrade
diz que "as montanhas escondem o que é Minas ... Só os mineiros sabem.

24

-
E não dizem nem a si mesmos o irrevelável segredo chamado Minas".
E como mineiro não diz de si nem proclama seus feitos e seu defeitos,
coube a um litorâneo do Rio tentar decifrar o "enigma", através de Alceu
Amoroso Lima, em sua antológica "Voz de Minas".

Ali está que nada é mais antiextremista que o mineiro, que "não
violará a lei, se ela corresponder às exigências profundas do bom senso e
da ordem natural. Mas se for apenas fruto do arbítrio, da força ou de
experiências teóricas, a violação se fará, embora sem violência, sem baru-
lho, sem proclamações enfáticas". Minas é a fusão natural entre a aspira-
ção da liberdade e a necessidade da ordem, no dizer de Afonso Arinos.

É por aí que se explica que um povo quieto, calado, ensimesmático,
cultor do "senso grave da ordem" de João Pinheiro, tenha sido responsável
por rupturas da ordem vigente, originando transformações políticas no
Brasil Colônia, no Império e na República.

E agora, mais uma vez, Minas está cumprindo o seu papel de centro
e consenso do Brasil. "Vivemos entre onde termina a riqueza do Sul e co-
meça a pobreza do Norte", fala-nos Tancredo Neves. Por aquelas monta-
nhas passam caminhos do Brasil. Do alto, escutamos o palpitar do senti-
mento da Pátria, que pede um pacto de concórdia.

Os pactos políticos exercem papel fundamental na história dos povos.
A passagem de um sistema autoritário para um regime liberal-democrático
só se faz por meio ou de uma revolução ou de um pacto social. Fora daí
é a instabilidade política.

O. pacto político condiz com nossa formação, com nosso tempera-
mento, mais que a revolução traumática. E porque queremos a transição
sem traumas, firmamos nosso pacto, não de elites, mas de povo, através
da Aliança Democrática.

A propósito, o que seria hoje da Espanha. se depois de Franco não
tivesse havido Moncloa?

Volto à obra de Tristão de Athaíde, proclamando já em 1944 que
"chegou talvez a hora da opção mineira", enquanto temia que Minas não
ousasse empreender essa tarefa. Ou não se sentisse com forças para tanto,
para cumprir aquilo que ele chamava de "a missão de Minas no Brasil",
missão de ordem preservadora reformadora e compensatória.

Preservadora, porque "Minas deve figurar perante o Brasil como espe-
lho de sua consciência. É a raiz. A âncora. É a consenação do que ficou
de bom ... Pois defender o passado não é de modo algum impedir o pro-
gresso. É impedir os desvios. É impedir a ruptura. É evitar os saltos no
escuro ... É uma intervenção dinâmica no presente, para reintrodução do
que tenha havido melhor no passado".

Reformadora, pois "trata-se também de corrigir o que o tempo já
tenha corrompido. Trata-se de restituir vida a coisas que os venenos tenham
atacado. Trata-se de lutar contra influências deletérias no organismo
nacional".

Compensatória, porque "Minas é o Centro do Brasil. É por isso mesmo
o seu equilíbrio. O Brasil é um imenso litoral. O litoral é o mundo, é o
progresso, é a novidade, é a importação contínua de idéias, de raças, de
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valores diferentes, de tudo o que a circulação do mundo nos permite ter.
Minas é a montanha. É a estabilidade. É a duração. É a permanência. A
ação da montanha sobre o litoral não é apenas conservar o que só nas-
mon'tanhas ou, quando muito, nos campos se preserva. É também corrigir
(compensando) o que o dinamismo cosmopolita carreia continuamente às
nossas plagas".

Essa a missão de Minas, segundo Alceu Amoroso Lima. Não carecia,
contudo, que ele temesse por Minas não ousar.

A Frente Liberal é fruto dessa missão. É ato de ousadia política co-
mandada por Aureliano Chaves, mineiro de boa cepa, meu vizinho no
sul de Minas. Que se aliou com nosso antigo adversário Tancredo Neves,
mineiro ilustre que traz em si toda a mineiridade de seu berço de São
João Del Rey. Esses dois mineiros, somados aos democratas de todo o
País, aos quais rendo minha homenagem. proclamarão a Nova República
que está chegando.

A HORA É AGORA

Recorrendo ao término de minha mensagem de Natal de 1984 para o
Ano Novo de 1985, reafirmo que o Brasil novo é viável. E está próximo.
O fu'turo do País está batendo. O Brasil do futuro, entretanto, será exata-
mente aquilo que fizermos, aqui e agora. Façamos, pois o presente. e faça-
mo-lo bem feito, para que o amanhã possa raiar e definitivamente per-
manecer. Façamo-lo já.

Era o que eu queria dizer.

(Discurso publicado no Diário do Congresso Na-
cional, de 05-12-84).
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"PERSPECTIVAS POLtTICAS"

Debates no Programa "Perspectivas", da TV Cultura, de São Paulo, em
16-12-84.

Direção: José Carlos Dias.
Entrevistado: Deputado Navarro Vieira Filho (PFL/MG).
Coordenação: Jornalista Luiz Weis. .
Debatedores: Jornalistas Luiz Weis, Galeno de Freitas e Cláudio Lembo.

Luiz Weis - Boa noite. Nessa quarta-feira, com o lançamento do seu
Manifesto, começa a nascer oficialmen'te o Partido da Frente Liberal, que
surgiu da dissidência do PDS encabeçada pelo Vice-Presidente Aurealiano
Chaves e pelo Senador Marco Maciel.

O novo partido conta, no Congresso, com o apoio e 60 Deputados e
8 Senadores, o que faz dele, desde já, a terceira força política no Le-
gislativo ..

Nos Estados, estão com o Partido da Frente Liberal os Governadores
Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, Gonzaga Mo~a, do Ceará, R?-
berto Magalhães, de Pernambuco e, provavelmente, Jair Soares, do RIO
Grande do Sul.

Mas o futuro imediato desse novo partido vai depender, em larga
medida, do que acon'tecer dentro do PDS, onde os malufistas e os. n~o-
malufistas que se dizem independentes lutam pelo controle da agremlaçao.

Para falar das perspectivas desse novo partido aqui está um dos seus
principais articuladores, Navarro Vieira Filho, Deputado Federal por
Minas Gerais. De profissão Cirurgião-Dentista, empresário, com 47 anos,
Navarro Vieira Filho exerce o seu segundo mandato parlamentar. No ano
passado foi eleito membro do Diretório Nacional do PDS pela chapa
dissidente "Participação". Este ano, fez parte do Grupo Pró.Dire'tas do
partido, votou a favor da Emenda Dante de Oliveira e está na Frente
Liberal desde a primeira hora.

Para entrevistar conosco o Deputado Navarro Vieira aqui estão os
jornalistas Galeno de Freitas e Cláudio Lembo.

Deputado Navarro Vieira Filho, gostaria de começar esta nossa con-
versa com uma pergunta sobre ques'tão muito discutida pelos políticos em
relação à constituição do Partido da Frente Liberal. Muitos acham que
está havendo precipitação, sobretudo da parte do Vice-Presidente Aurelia-
no Chaves, em lançar o partido já, agora, antes da eleição, antes da
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reforma partidária e antes da reforma da legislação eleitoral. que certa-
mente virá depois.

O que o senhor acha disso?

DEPUT ADO NAV ARRO VIEIRA FILHO - Existem duas correntes
distintas dentro do grupo da Frente Liberal. uma preconizando que se
deixe a constituição do partido para o próximo ano, e outra que entende
que o partido já deveria ter sido formado.

.'\. lei atual nos dá condições para que possamos formar esse partido
já. As co~dições existem: há predisposição nacional, há simpatia. O nosso
~o~promIsso com a N ~Ç?O já existe de falo. Constituir o partido agora
~ simplesmente formalIza-lo, porque, na realidade, ele já existe.

Conforme você anunciou, são 60 Deputados Federais, 8 Senadores,
alguns governadores. muitos prefeitos e vereadores por todo este Brasil,
abraçan~o a nossa. causa, somando-se à nossa idéia e pretendendo que
se constItua o partIdo.

De minha parte, integro o grupo daqueles que entendem que o parti-
do deve ser formado já.

Cláudio Lembo - E h,í possibilidade, como imaginam alguns, do
1'etorno de elemenlos da Frente Liberal para o antigo PDS?

DEPUTADO NA VARRO VIEIRA FILHO - Não acredito. A Frente
Liberal é fruto da vontade de um grupo de parlamentares. Nasceu como
conseqüência natural do amadurecimento político - pressões, as mais
diversas, já foram exercidas sobre ela - e como conseqüência de movimen-
tos como o Grupo "Participação", o Grupo Pró-Diretas do PDS e o próprio
movimento de rebeldia de parte expressiva do PDS contra o processo de
escolha d? candidato do Partido à Presidência da República. Até hoje a
Frente LIberal lem dado exemplo de unidade e nenhum parlamentar
refluiu de sua posição.

Entendo que a formação do partido agora, pelo menos o lançamento
da sua pedra fundamental, que se dará no próximo dia 19, é importante
para todos nós que fizemos todo este movimento em torno da palavra
"ética". E o partido ao qual estamos ainda filiados - o PDS - apresenta
candidato às eleições de 15 de janeiro - candidato no qual não votaremos.

Galena de Freitas - Deputado, o senhor não acha que o liberalismo
como filosofia política é algo muito ultrapassado? No terreno econômico
é indefensável hoje manter-se o Es'tado distante da economia. ou seja, a
presença estatal na economia não só é inevitável como já existe em milha-
r~s de. empresas estatais de maior porte. Em termos políticos. talvez o
h~erahs~no fosse defensável. Mas pergunto quanto à economia. O laissez-
jazre} lazssez-passer me parece algo ullrapassado, muito velho ...

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Que ficou na História

28

e que ainda é uma forma de governo aceitável nos Estados Unidos. Mas
acredito - como você - que não é aceitável no Brasil.

O nome Frente Liberal surgiu espontaneamente. Tudo na Frente Li-
beral tem acontecido naturalmente. E surgiu mais pela imprensa, do que
por nós mesmo, porque no início não nos autoproclamamos liberais. O
espírito é o liberal, mas é um novo liberalismo, um liberalismo progressis-
ta. O liberalismo clássico, que vem da Assembléia Constituinte francesa
de 1789, é coisa lão distante no passado que não condiz com a realidade
de hoje, principalmente num país como o Brasil, em vias de desenvolvi-
mento" com diferenças individuais e regionais tão grandes e acentuadas,
onde quase 70% da população percebem menos de 3 salários mínimos.
Existe uma parte fraca que ainda precisa, necessariamente. da proteção do
Estado. O liberalismo que propomos é o liberalismo progressista, que está
na raiz da nova sociedade brasileira.

Luiz Weis - Mas o senhor não acha que para a cultura política
brasileira a palavra liberal tem escasso apelo eleitoral?

DEPUTADO NAV ARRO VIEIRA FILHO - Acredito que não,
dada a conotação que se apresenta agora, porque o nosso compromisso é
com a liberdade, mas com a liberdade tOlal, em todos os seus aspectos.
a liberdade tanto na sua característica formal do direito de expressão, da
liberdade de ir e vir, da liberdade de pensamento. como também com
as liberdades reais, que pressupõem os direitos reais do ser humano, os
direitos reais dos grupos naturais que compõem a sociedade, como o
direito à habitação, à alimentação, à saúde. ao trabalho, ao trabalho
justamente remunerado. Todos esses direilos dão abrangência social maior
ao moderno liberalismo.

Luiz Weis - Todos esses direitos constam dos programas do PDS e
do PMDB.

O que distingue o partido a que o senhor pertence, e que se está
formando agora, dos já existentes no País?

DEPUTADO NA VARRO VIEIRA FILHO - Se houvesse uma iden-
tidade perfeita de ação política com o programa do PDS não teria havido
dissidência, eu não teria participado da chapa "Participação", que lutou
mais como grupo transformador. como um grupo que chamava o nosso
parlido à realidade.

Luiz Weis - Mas essa chapa foi de inspiração malufista.

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Não. Não foi de ins-
piração malufista.

Luiz Weis - Basicamente foi. O Deputado capixaba Theodorico Fer-
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raço, que era ligado ao Maluf, "foi quem mais ou menos capitaneou a
formação desse grupo.

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Quando apresentamos
a chapa "~articipação", o Deputado Theodorico Ferraço apareceu mais
perante a Imprensa. Mas nas reuniões internas havia igualdade, não havia
chefes, nem líderes. Havia uma vontade comum de pensamento.
. E eu. refuto que ela era uma chapa malufista. Alguns que dela parti-

CIparam mtegraram a corrente malufista, mas a grande maioria. o núcleo.
a essência está na Frente Liberal.

Galeno de Freitas - Tudo bem. Mas a margem de votos foi obtida
graças ao apoio do grupo do Maluf.

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Também. E muitas
outr~s co.rrentes apo!aram aquela nossa proposta de fazer com que o
partIdo vIvesse a realIdade da sua pregação. procurasse transformar aquilo
que pregou, aquilo que jogou nos seus Estatutos, aquilo que apresentou
perante a Nação. em ação de Governo.

O 'partido colocou em seu programa até o tema da co-gestão, que foi
esqueCIdo como 'tudo' o mais que estava em sua proposta. Na época. não
assumimos um caráter de dissidentes. Queríamos sobretudo, trazer o
partido à realidade nacional e fazer com que o partido se identificasse
com seu programa.

Luiz Weis - Ou seja. lançando para Presidente não mais Paulo
Maluf, mas sim Aurealiano Chaves.

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Naquele tempo não
era bem isso. Não trabalhávamos em termos de candidaturas. A reno-
vação ...

Luiz Weis - A sucessão - permita-me - já estava no horizonte. Isso
foi no ano passado. Começava a se construir. através de pesquisa de
opinião pública. uma imagem extremamente favorável do Vice-Presidente
Aurealiano Chaves. E Paulo Maluf já estava trabalhando, desde antes.
para isso. Não consigo dissociar a formação dessa chapa da questão da
sucessão presidencial.

Galeno de Freitas - E, mais do que isso. o comando do partido já
era disputado, em termos de sucessão presidencial?

DEPUTADO NA VARRO VIEIRA FILHO - Quem fez parte da-
quela chapa Participação foi um grupo que pensava. sinceramente, nessa
iden~idade. do partido, numa mudança. É fundamental, para que um
partIdo seja. realmente, um partido político. que ele tenha aspiração
na'tural ao poder e que busque convalidar seu poder com bases populares,
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através do apelo constante aos anseios da população. Esta não era uma
norma de atuação do PDS, mesmo porque abdicava do poder e aceitava
a condição de um partido sem personalidade, de um partido como que
subserviente, que não lutava, no âmbito do Congresso, para fazer preva-
lecer seu programa. E dentro desse grupo integraram-se alguns malufistas,
ligados ou predispostos à candidatura Paulo Maluf. Eles, de fato, inte-
graram esse grupo Participação, mas dele saíram. O movimen'to teve uma
continuidade no Pró-Diretas do PDS e veio redundar na Frente Liberal.
Os defensores da candidatura de Paulo Maluf já nos deixaram, naquela
oportunidade, e muitos outros integrantes do movimento, que, p,rocura-
vam viabilizar aquela candidatura não fizeram parte da nossa chapa Par-
ticipação. Então, a chapa Participação não é, definitivamente, malufista.

Cláudio Lembo - Vendo, já, uma perspectiva de futuro. na prática
política há uma preocupação daqueles que querem integrar a Frente
Liberal. É o Ilroblema legal dos dois anos de filiação a um partido
antes da eleição, ou seja, antes de um pleito. V. Exa. tem o problema
específico das estâncias. em Minas Gerais. e em 15 de novembro de 1986
não teremos os dois anos de formação do Partido da Frente Liberal.
V. Exa. tem alguma idéia a respeito. ou alguma colocação específica?

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Nós, da Frente Libe-
rai, já temos até uma resposta. uma manifestação do Tribunal Superior
E~ei'toral nesse sentido. E a lei é muito clara. Existe um espaço de tempo
necessário para que quem detenha mandato parlamentar a nível de
Legislativo - Vereador. Deputado Estadual, Deputado Federal. Senador
- possa ser candidato quando muda de partido. É um prazo de carência
de dois anos. Mas a lei. a Constituição. é bastante clara no sentido de
tirar qualquer restrição, qualquer limitação de prazo. permitindo que
alguém eleito por de'terminada legenda possa deixá-la para constituir novo
partido. A nossa proposta, da Frente Liberal, é de novo partido.

Galeno de Freitas - Nessa transição democrática. o que se anuncia
é que esse tipo de limitação, esse tipo de coerção seja riscado do mapa?
A Frente Liberal, a Aliança Democrática, o PMDB não dispõem de maio-
ria para retirar da Constituição os entulhos e resquícios autoritários?

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Da Cons'tituição talvez
não. A Constituição exige quorum qualificado de dois terços, com votação
em separado nas duas Casas do Congresso Nacional. Temos a votação
na Câmara separado da votação no Senado. Mas em lei ordinária, sim.
Existe até, dentro do compromisso com a Nação. sobre o qual se formou
a Aliança Democrática. na coligação entre Frente Liberal e PMDB, a
promessa de se promover a modificação na legislação eleitoral, permitindo
a formação de novos partidos.

Galeno de Freitas - Estou pensando na Constituin'te. e acho que seria
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terrível se eleger uma Constituinte com_as atuai~ regras d? jogo, que são,
evidentemente, viciadas. Pergunto, entao: - nao é posslvel mudar um
pouco essa regra, retirar todas essas exceções?

Cláudio Lembo - Complementando a pergunta do Galeno, não have-
ria o risco de o PMDB, um partido hoje praticamenle he.gemônic.o ~o
País, não permitir as próprias mudanças das regras que cerceiam a cnaçao
de novos partidos?

Galeno de Freitas - A Frente Liberal?

Cláudio Lembo - A Frente Liberal quer a cnaçao de partido. Aí,
parece-me que não seria o caso. Mas o PMDB quis tr~nsformar-se num
partido hegemônico. Haverá esse risco de ruptura da Aliança nesse ponto,
daqui para o futuro?

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Acredito que não,
porque a Aliança Democrática foi formada visando à retirad~ .dos casuís-
mos buscando o reencontro da Nação com o Estado, corngmdo todas
essa~ dislorções que vivemos no passado. Houve até, dos dois lados, tanto
do PMDB como da Frente Liberal, uma posição de coragem e de despren-
dimento. O próprio Presidente do PMDB, Ulysses ~uimarães, ser~a. o
candidato natural, já lançado, e deu uma demonstraçao clara de esplnto
de grandeza, abdicando da sua candidatura. A Frent~ .Liberal e~fre.n~ou
diversos riscos, e deu uma demonstração de coragem ClVlca, para viabilIzar
a antecipação do processo de restauração democrática do ~aís. A ~otiva-
ção que nos inspira é muito mais ampla do que uma simples dlsp~ta
partidária visando ao proselitismo político. Temos um compromisso
maior. Cada um cedeu, de sua parte, visando à grandeza do noss~ prop~-
sito da formação da Aliança Democrática, buscando alguma coisa mais
do que isso.

Galeno de Freitas - Coloquei em termos mais de grandeza das partes,
que a competição do jogo fosse mais aberta, mais verídica. E as regras
existentes viciam essa competição. O senhor está calculando em termos
de, mantidas essas regras aluais, como fica a Frente Liberal. Ach~ que a
Frente Liberal tem que ser pensada com regras mais novas e mais com-
petitivas.

Luiz Weis - Permita-me, então, precipitar uma pergunta ao Depu-
tado. É a sua expectativa que, logo ao assumir a Presidência da Rep~b.lic~
no dia 15 de março, o já então Presidente Tancredo Neves tom~ InICiati-
vas concretas para alterar a legislação eleitoral referenle ao funCIOnamen-
to e criação de novos partidos?

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Se me permitir, vou
ler parte do Compromisso com a Nação, que é o nosso documento básico.
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Luiz Weis - É um bom documento.

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Exatamente. É um bom
documento e é o documento básico de formação da Aliança Democrática.
Um dos seus itens é a reforma da legislação eleitoral, de modo a possibi-
litar a formação de novos partidos, permitir as coligações partidárias e
assegurar às agremiações políticas o acesso democrático ao rádio e à
televisão.

Cláudio Lembo - Deputado, a formação de partidos, por exemplo,
de espectro à esquerda ou à direita, teria uma proibição de ordem consti-
tucional - e aí me parece que o impedimento seria difícil de se romper,
em função dos famosos dois terços e da votação em separado nas duas
Casas.

Luiz Weis - Na sua 0plnIaO, os partidos ditos clandestinos serão
legalizados anles ou depois da Constituinte?

Galeno de Freitas - Esta é uma boa pergunta.

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Aí vem um aspecto
mais claro, porque há uma proibição de_ord,em constitucional. Não é uma
questão de lei eleitoral.

Luiz Weis - É de interpretação da Constituição.

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Sim, de interpretação
da Constituição.

Luiz Weis - É um pouco diferente.

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Mas a Constituição
'tem sido interpretada dessa forma. Sobre os partidos ditos clandestip..os,
com vinculações a partidos existentes no exterior, acredito, para que
possamos viver uma verdadeira democracia, que seja autêntica - e penso
que a democracia deve ser tão forte que possa até conviver com aqueles
talvez que trabalhem contra ela - acredito que devemos atingir esse
objetivo, mas no bojo da nova Constituinte. Creio que a próxima Consli-
tuição que teremos a partir de 1986 virá eliminar esses empecilhos à for-
mação desses partidos. Mas antes da nova Constituinte, através de uma
proposta de emenda à Constituição, nas normas de hoje, que exigem
quorum qualificado, penso que isto talvez não seja possível.

Luiz Weis - Permita-me. O senhor acha que não é viável ou, pesso-
almen'te, é contra?
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DEDEPUT ADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Sinceramente, não
teria posição firmada se o problema fosse discutido neste momento. En-
tendo que a democracia que quero - real, efetiva, pluralista, aberta -
tem que abranger, que aceitar que dela participem, influindo no processo
nacional, todas as correntes do pensamento que de fato existam. É um
contra-senso entender e saber que existem correntes de pensamento atu-
ando no País, mas que não se podem expressar oficialmente, legalmente.
Eu, por princípio, acredito, dentro da formação democrática. da demo-
cracia que quero, que todas as correntes de pensamento devem ser repre-
sentadas na Nação.

•Luiz Weis - Deputado, vamos falar um pouco das dimensões que seu
partido possa vir a ter a curto prazo. ,

Há o esforço, que é público e notório, da parte de Ministros como
Jarbas Passarinho e Delfim Netto e do próprio Senador Murilo Badaró
de reverter a questão do controle político dentro do PDS, de modo a
despejar os elementos malufistas nos postos-chave do partido, de maneira
a que os Governadores do PDS possam participar disso, salvo aqueles que
já mencionei que estão com a Frente.

N a sua opinião, esse esforço será bem-sucedido?

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Eu não gostaria de
fazer qualquer comentário a respeito, porque este é um assunto de eco-
nomia interna do PDS e eu já eslou .fora do partido.

Luiz Weis - Permita-me discordar, mas não é assunto de economia
interna, até porque disso também depende o horizonte, pelo menos o
horizonte de 1985, do Partido da Frente Liberal.

Galeno de Freitas - Mais do que isso, há uma tentativa de evitar
a hemorragia' de quadros do PDS para a Frente Liberal. O esforço do
Ministro Passarinho, no momento, é segurar algumas pessoas no PDS.

Acredita o senhor que a Frente Liberal capture todo esse quadro
de Governadores, de Deputados que no momento estão saindo, ou que
esse esforço de reorganizar o PDS sem Maluf seja viável?

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Não acredito que esse
esforço de reorganizar o PDS sem Maluf seja viável. O Deputado Paulo
Maluf atingiu uma expressão de liderança maior como candidato dentro
do próprio partido. Logicamente, ainda há grupos lutando, dentro do
PDS, pela hegemonia, pelo comando do partido.

Imagino que democraticamente o novo PDS deve abranger as duas
correntes. A Frente Liberal não é tão grande quanto o antimalufismo,
ou o apoio de tantos pedessistas ao candidato Tancredo Neves.

Ga/.eno de Freitas - O senhor falou que a Frente Liberal não é tão
grande quanto o PDS. Pergunto: por que a Frente Liberal exige uma
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participação paritária no Governo Tancredo Neves em relação ao PMDB
se o tamanho dela não é tão grande assim?

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - A Frente Liberal é
grande na simpatia popular ...

Galeno de Freitas - Mas ainda não foi testada.

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - . d,. d . . .. e gran e na expres-
sa0 ~s seus qu~dros. ~?Je, no seu início ela não é tão grande, numeri-
ca~ente. ~as seI q~e Ir~ .se constituir num partido de grande ex ressão
nacIOnal. Smto-me IdentIfIcado com as aspirações mais legítimas d~ noss~
rente e tenh? ~nc~ntrado a simpatia e o respaldo da população. É preciso
azer uma dlstmçao entre ser grande e. ser inchado.

. Galeno de Freitas - Não discuto o tamanho da Frente Estou ues-
tlOnando apenas a reivindicação da Frente em participar 'do Gov;rno.

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Se você me ermite
eu gostaria de lembrar que os quadros da Frente Liberal são ex:ressivo~
e tendem a cr~scer. Mas não gostaríamos nunca que a Frente Liberal
fosse u~ suc~da?e~ ~o ~DS, que todo o PDS viesse para a Frente Liberal,
porqu~ ISSOmVlablhzana toda a nossa proposta, pois nós, como PDS 'á
fomos sucessores da ARENA, e dentro dos mesmos quadros... ' J

Luiz Weis - O senhor receberia de braços abertos um político como
Antônio Carlos Magalhães?

_ DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - A Frente é liberal
na~ só no s~u nome. O nosso compromisso maior é com a liberdade com
a ~mocraCla <: com a ju~tiça social. Um partido que tem o compr~misso
~a.l~r .com a hberdade nao pode fechar suas portas. Mas o ex-Governador
ntomo Carlos Magalhães ainda não faz parte do nosso grupo.

Lu!z .Weis - Por isso lhe perguntei. Não faz parte, e se de ender
dele, ?ao Irá. Mas há, na Frente Liberal, correligionários seus que ~eriam
todo mteresse em atraí-lo, pelo cacife político que ele detém na Bahia.

m . DEPUTADO NAVA~RO VIEIRA FILHO - Muitos elementos,
UltOS qua~ros de expressa0 do PDS poderão vir para a Frente Liberal

e engr~ndece-la. O Governador Divaldo Suruagy é um nome ue talvez
venha mtegrar a nossa corrente a partir de 15 de janeiro. q

Quase todos os. Governadores do Nordeste estão predispostos a somar
~onosco ..Temos ~~ItOS Deputados Federais, uma infinidade de Depu'tados
staduals que vlrao engrandecer os quadros da Frente Liberal.
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Cláudio Lembo - Deputado, no seu Estado há o Deputado Israel
Pinheiro Filho, que se coloca contra a Frente Liberal de uma forma muito
áspera, muito dura. Por que Israel Pinheiro, em Minas Gerais - onde
se deu o momento inicial da Frente Liberal e do rompimento com o
PDS para apoio ao Sr. Tancredo Neves - se coloca dessa forma? Há um
posicionamento visando a uma estrutura tancredista em Minas ou é
apenas uma posição pessoal do Sr. Israel Pinheiro Filho?

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - O pensamento do
Deputado Israel Pinheiro Filho é constituir o partido "a po,s.teriori". E ele
gostaria que o partido fosse constituído após a posse do Presidente Tan-
credo Neves. Mas também já assinou o manifesto de constituição que será
lançado no dia 19. Ele faz parte, portanto, da Frente Liberal.

Luiz Weis - Vamos voltar à ques'tão da paridade. Seja qual for o
tamanho, atual e futuro, do Partido da Frente Liberal, é uma parte
menor na parceria da Aliança Democrática, em comparação com o PMDB.
E não obstante, como lembrou o Galeno, mais de um político da Frente
Liberal fala publicamente no direito a uma paridade na ocupação de
poder.

Galeno de Freitas - Já houve, na Comissão Econômica.

Luiz Weis - Na Comissão Econômica presidida pelo José Serra.

DEPUTADO NAV ARRO VIEIRA FILHO - É interessante notar-se
que o PMDB, as oposições unidas que representam parcela expressiva da
opinião pública nacional, da represen'taçao da N~çao no Co?gress_o Na-
cional, não poderiam por si só antecipar a volta a .demo~r~C1a: Nao po-
deriam, sozinhas, eleger alguém dos seus quadros a PresldenCla da Re-
pública.

Galeno de Freitas - Com as regras atuais é impossível. ..

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Mas a Frente Liberal,
somada às oposições, viabilizou o processo. Nós antecipamos esse processo
através de um ato de coragem política. o que não é fácil, quando se tem
o poder assegurado para o seu partido. Nosso grupo lutou. ~ela~ el~ições
diretas - que não conseguimos. Dentro do pro~esso de elelçoes m~l~etas,
tínhamos assegurada para o candidato do partido a que éramos fIliados
e pelo qual fomos eleitos a manu'tenção do status quo. Tínhamos a ~os-
sibilidade da conquista do poder, e talvez pela primeira vez nosso. partI?o
iria ser um partido no Governo e não um partido do Governo. FOI precIso
um ato de desprendimento, de coragem, foi preciso enfrentar o próprio
Governo ao que dávamos sustentação parlamentar, foi preciso enfrentar
nossos companheiros de legenda que nos acusaram de traição - e muitos
dos que nos acusaram hoje já apóiam a candidatura Tancredo Neves.
Não foi fácil.
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Galeno de Freitas. - Um pequeno parêntese. O senhor fala em cora-
gem cívica, mas tem que lembrar 'também das pessoas que durante vinte
anos resistiram ao regime militar. e com muito maior risco e desprendi-
mento do que os senhores hoje estão vivendo, porque estavam no poder
e os que estão do lado de cá corriam o risco de uma cassação, para não
se falar em coisa mais grave.

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - No próprio partido
do Governo houve algumas cassações. Não entendo que estivéssemos no
poder. Nunca estivemos no poder. Estávamos convalidando um processo,
dentro de um processo revolucionário, um quadro político - como também
o estavam ,os partidos de oposição. Chegou o momento oportuno, chegou
uma nova época de amadurecimento da própria consciência nacional, das
forças que integram todas as correntes, inclusive do próprio Governo, que
permitiram uma mudança.

Essa mudança tomou um caminho, dentro da perspectiva do Presi-
dente Geisel, lento, gradual e seguro. Mas demasiadamente lento, para
nosso gosto. Queríamos antecipar esse processo para que ele fosse mais
rápido - o que conseguimos através da dissidência que formamos. Então,
o valor da Fren'te Liberal está em que ela veio permitir isso, porque se
não existisse a, Frente Liberal não existiria essa alegria que o Brasil vive
hoje, dentro de um quadro já consolidado da certeza de um 1985 dife-
rente, com novas perspectivas. Quando se fala em questão de eqüidade
entre a,s forças que compõem ...

Luiz Weis - Paridade é a palavra.

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - ... ou de paridade
entre as forças que compõem a Aliança Democrática, lembro que no
inicio da formação da nossa Frente Liberal, sempre entendíamos que se
era para contar voto, devíamos contar o nosso em dobro, porque o' nosso
era ~m a menos para cá e um a mais para lá. Se eu tivesse que votar no
candidato do PDS meu vo'to valeria um só; quando deixo de votar pela
candidatura pedessista para votar no candidato da Aliança Democrática,
meu voto teria peso dobrado. .

Mas uso uma figura melhor para explicar o valor da Frente Liberal
dentro da Aliança' Democrática. Somos duas colunas que sustentam a
viga da ~andid~tura de Tancredo Neves e seremos as duas colunas que
sustentarao a viga do Governo Tancredo Neves. Essas duas colunas, dis-
~antes uma da outra - porque mantemos a nossa identidade política
mdependente do PMDB, Já que a Aliança Democrática não é uma adesão
da Frente Liberal ao PMDB, mas sim uma conjugação de esforços - devem
ter. a m:sma resistência, o mesmo valor, o mesmo peso real, porque se
assim nao for uma das colunas cederá e haverá o desequilíbrio da viga.
As duas colunas sustentam a mesma candidatura e sustentarão o mesmo
governo.
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Luiz Weis - O Governador Tancredo Neves já disse mais de uma
vez que para fazer um Governo de conciliação, como pretende, ele gover-
nará acima dos partidos. Se na repartição concreta de cargos do primeiro
escalão do Governo ele não contemplar paritariamente PMDB e Frente
Liberal, qual será a reação da Frente Liberal?

Galeno de Freitas - E tem mais: tem os dissidentes do PDS que não
estão na Frente Liberal. São três pernas e não duas.

DEPUT ADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Alguns dissidentes do
PDS lêm vindo espontaneamente, já com o quadro definido. Alguns po-
dem até ter feito composições em separado com o candidato Tancredo
Neves. Mas a pretensão da Frente Liberal é clara. O nosso acordo foi
publicado: é o Compromisso com a Nação. Li há pouco um dos seus
itens.

Luiz Weis - Não há nenhum item que fale em paridade ...

DEPUT ADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Não existe essa reivin-
dicação de postos no Governo. A participação de quadros da Frente Libe-
ral no Governo é conseqüência natural da Aliança Democrática, não fez
parte do nosso compromisso. O nosso compromisso gira em torno de
princípios, de programas e de medidas a serem desencadeadas pelo Go-
verno. Queremos participar da formulação de um Governo, e não, neces-
sariamente. da formação de um Governo.

Galeno de Freitas - Mas é imporlante saber o seguinte: evidentemen-
te, há setores do PMDB que desejam que a transição tenha um quilômetro,
na Frente Liberal há quem queira que tenha cem metros, há outros que
querem que tenha um centímetro. Gostaria de saber como a Frente Liberal
pensa que será a transição do Governo Tancredo Neves? De que tamanho
será o salto?

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - É difícil mensurar o
salto. A nossa preocupação, da Frenle Liberal, hoje, de participar, de
influir num programa de Governo, é a mesma aspiração de toda a Nação
brasileira.

Galeno de Freitas - Mas há questões básicas: liberdade partidária,
liberdade sindicaL ..

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Liberdade sindicaL ..
O nosso compromisso é também de medidas de emergência contra a fome
e o desemprego.

Este País, a seguir o caminho que está seguindo, está caminhando no
sentido de uma índia, de uma Etiópia, de uma Biafra. Temos que acabar
com as injustiças sociais hoje cometidas. Talvez o compromisso maior. .•
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Luiz Weis - Deputado, permita-me atalhar neste momento. Não há
dúvida de que e~'tamos todos de acordo - nós cidadãos, os senhores políti-
cos da. Frente ~Iberal e d? PMDB - em relação a alguns pontos funda-
mentaIs para tIrar o BrasIl do atoleiro. Estamos todos, por exemplo, de
acordo em que é necessário conter a inflação, reverter a tendência da alta
dos preços. Diante dessa questão, porém, a Frente Liberal tem um tipo
de pensamento e o PMDB outro: de um lado, há um modelo, um jeito
de lidar com a inflação defendido pelo ex-Minis'tro Celso Furtado, e, de
outro, uma técnica antiinflação defendida pelo ex-Prefeito de São Paulo,
Olavo Setúbal. E elas são bastante diferentes.

DEPUT ADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Mas se constituiu uma
comissão que vai. :studar todos os aspectos do problema para fornecer
elementos de deCIsao ao Governo Tancredo Neves. A definição, é óbvio,
será do Presidente da República. A comissão é apenas para fornecer ele-
mentos. O_nosso documento básico, que prevê toda essa série de mudanças
que haverao de ser desencadeadas, estabelece normas gerais. Mas a forma
de aplicação, de viabilização dessas normas, dependerá da definição do
próprio Presiden'te da República.

. Cláudio Lembo - Mas alguns grupos aqui de São Paulo e o próprio
Jornal onde trabalh~ o Galeno, a ~olha de S. Paulo} fazem uma colocação:
essa ~rente, essa alIança heterogenea PMDB jFrente Liberal, como fala
o LUIZ, não levará a uma paralisia política do Governo Tancredo Neves?
Os debates serão tantos, as colocações serão tão adversas umas das outras
que o Governo po.derá paralisar. E aí, então, teremos um novo tipo de
problema no BrasIl, que é a ingovernabilidade.

. DE~l!T ADC? N.~VARRO VIEIR~ FILHO - Acredito que não. A
vI~a polItIca ~e cm9uenta anos do PreSIdente Tancredo Neves nos permite
afIançar que Isto nao ocorrerá. Ele manlerá a autoridade do Governo. A
definição final será sua, ouvindo, dentro do espírito democrático, a socie-
dade, os que o criticaram. Aos que dizem "já fiz um programa", "o
programa é este", a resposta é que o Governo do Presidente Tancredo
~ev.es_será con~ubstanciado ~o. compromisso com a Nação, feito na cons-
tItUIçao da AlIan~a De~o~ratlc~, bu.scando os melhores caminhos para
-que possam~s, sena~ corngIr de ImedIato todas as mazelas que hoje ator-
mentam a VIda naCIonal, pelo menos reverter a expectaliva. Temos cami-
nhado, nestes últimos anos, no sentido de aprofundar, de agravar os
no~sos problemas. E.speramos reverter - e vamos conseguir - essa expec-
tatIva, ~es.mo com mflação exagerada. Desde que ela comece a diminuir,
que o mdIce de desemprego tenda a diminuir, essas tendências serão a
evidência da concretização do Governo de Tancredo Neves no seu primeiro
ano de Governo, dando essa satisfação à sociedade.

Galeno de I!rcitas - Tancredo Neves}ala em pacto social. Os sindi-
catos traduzem ISto como uma trégua na lula de greves, de melhores salá-
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rios, de recomposição dos salários, que foram corroídos durante os vinte
anos em que a força do capital era maior do que a do trabalho. E Delfim
Netto fala em "pato social". Realmente, alguém tem que pagar o pato.
Gostaria de saber como o senhor vê o pacto social.

confederações que reúnem os trabalhadores vêm de um artificialismo,
que é a CLT?

Pergunto: haveria a possibilidade de a Frente Liberal e o PMDB,
antes da Constituinte, alterarem a CLT? Este é um problema fundamental
do trabalhador brasileiro. Os sindicatos hoje são alrelados ...

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Também acho.

Cláudio Lembo - ... ao Ministro Murilo Macedo, titular do cargo.
E acho que é muito dramático, porque as intervenções nos sindicatos são
dramáticas.

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Existem reivindicações
dos próprios trabalhadores e muitos sindicatos pleiteando a livre negocia-
ção. Seria muito importante se os trabalhadores estivessem organizados.

Luiz Weis - Existem várias questões políticas, sociais e econômicas
que estamos colocando aqui. Há tendência ao consenso de que isso não
deve esperar, de que aquilo não precisa esperar pela Constituinte. Será
que a questão não é diferente: a Constituinte é que está chegando tarde
demais?

Não. Acredilo que aDEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO
Constituinte está chegando na sua hora devida.

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Entendo como pacto
social esse amplo espírito de conciliação nacional: lodos nós como cio
dadãos livres e responsáveis, dentro de uma democracia, procurando re-
solver os grandes problemas nacionais. Mas é evidente que há segmentos
sociais que têm de ser os beneficiários imediatos desse pacto social, sem
o d;ver de dar uma contribuição maior, porque já não têm o que dar.

Galeno de Freitas - Mas V. Exa. não acha muito negativo que Tan-
credo Neves tenha desqualificado a CONCLAT como interlocutora? Ele
afirmou que não debate com a CONCLAT, apenas com as confederações
que estão aí. E as confederações que estão aí - V. Exa. há de compreender
isso - se elegem a partir de uma lei sindical muilo deturpada e muito
viciada.

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Para atingirmos uma
democracia verdadeira - já tive oportunidade de dizer - temos de for-
talecer todos os grupos naturais da sociedade, as associações, os sindicatos,
para que possamos viver no País uma democracia não só política, mas
total e real.

Galeno de Freitas - Para haver o diálogo é preciso ter duas partes.
No momento, aparentemente, só tem uma, que é o Governo, porque de
ou'tro lado tem-se confederações, ou patronais ou de trabalhadores, que
não têm ainda uma representação institucionalizada.

Cláudio Lembo - Qual é a hora devida?

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - A Constituinte virá
em 1986.

DEPUTADO NA VARRO VIEIRA FILHO - E só com o tempo,
com a vivência é que vamos conseguir isto. Este é o ideal -da sociedade
pluralista que procuramos e que está na essência do nosso programa.
A diminuição do poder do Estado, da interferência do Estado e a partici-
pação maior da sociedade: este é o ideal de democracia que vamos
conquistar.

Mas de imediato, dentro de um programa de emergência. nessa fase
de mudança, a interpretação que dou é que mais vale a manifeslação de
intenção. Este é o sentimento, esta é a vontade nacional, esta é a identida-
de entre Nação e Governo que vamos conseguir através de Tancredo
Neves - e já temos para tanto o respaldo popular. Hoje há uma distonia
entre Nação e Governo. Um Governo, para se identificar com a Nação,
tem que falar a voz da Nação, e para is'to tem que falar a voz do
trabalhador brasileiro.

Cláudio Lembo - Mas, Deputado, quem será a voz do trabalhador
brasileiro, se temos a CONCLAT de um lado e a CUT de outro, se as
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Cláudio Lembo - E por que não em 85, como querem o Galeno de
Freitas e a "Folha"?

DEPUTADO NAV ARRO VIEIRA FILHO - Teríamos uma Consti-
tuinte atuando paralelamente ao Congresso? Talvez não fosse mais inte-
ressante ...

Galeno de Freitas - Não é tão inviável assim.

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Viável é, mas talvez
não fosse o mais prático, não fosse o ideal, mesmo porque precisamos
preparar pelo menos uma infra-eslrutura básica necessária, democrática.
de abertura, de modificação de certas leis, como, por exemplo, a Lei
Falcão, que limita a participação dos partidos, para que possamos ter
uma Constituinte mais autêntica. Acho que o Galeno também defenderia
este ponto de vista de que a Constituinte deve, realmente, expressar a
vonlade nacional. Para isso precisamos de uma infra-estrutura básica, de
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uma preparação para a Constituinte. O que não impede que certas leis.
certas normas, sejam modificadas já no decorrer de 1985.

Luiz Weis - O senhor estaria entre aqueles que defendem, tanto no
PMDB como na Frente Liberal, uma espécie de mini-reforma constitucio-
nal que precederia a convocação da Assembléia Nacional Constituinte ...

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Defendo.

Luiz Weis - ... que seria uma versão, na Aliança Democrática, da
Emenda Leitão de Abreu, que depois o Presidente Figueiredo retirou?

DEPUT ADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Da Emenda Figueire-
do, da Emenda Jorge Carone e da própria emenda do Grupo Pró-Direlas
do PDS, que foi apresentada como adendo a uma emenda constitucional
de minha autoria restabelecendo eleições diretas nas estâncias hidro-
minerais e que era uma mini-reforma da Constituição.

Galeno de Freitas - Mas teria de ser um pouco mais ampla do que
isso. porque para limpar os entulhos do autoritarismo acho que tem de ser
mais ampla.

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Não temos, na reali-
dade, uma Cartíll Constitucional. T~mos uma car'ta condicional, que
carece de legitimidade porque promulgada pela Junta Militar, sem respal-
do da Nação, e depois remendada, emendada e mudada de a.cordo com as
circunstâncias. O próprio Colégio Eleitoral de 15 de janeiro foi resultado
de uma emenda constitucional, quando talvez os órgãos de informação
tivessem previsto certas dificuldades do partido de sustentação do Governo
nas regiões mais desenvolvidas do Centro-Sul. Procurou-se, enlão, equili-
brar o Colégio Eleitoral dando igualdade de votos aos Estados do Norte
e Nordeste. Temos efetivamente uma carta condicional, não uma Carta
Constitucional.

Luiz Weis- - Nosso tempo está chegando ao fim. Antes de encerrar
esta entrevista gostaria de fazer uma derradeira rodada de perguntas, a
começar pelo Galeno de Freitas.

Galeno de Freitas - Perguntaria: esse acordo para a eleição das Mesas
do Senado e da Câmara - para a Presidência da Câmara Ulysses Guima-
rães e para a Presidência do Senado alguém da Frente Liberal, Marco
Maciel ou Guilherme Palmeira - existe ou é apenas especulação?

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Já existe uma definição
de que o Presidente da Câmara, pela sua expressão, deve ser do PMDB.
H;í uma aceitação tácita, natural por parte da Frente Liberal e acredito
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que por todas as correnles. Está ~efinid_o tamb~m que a Mesa .do Senado
será constituída levando em consIderaçao a Aliança DemocrátIca. A Pre-
sidência do Senado Federal sairá da Aliança Democrática: do PMDB ou
da Frente Liberal. Mas acredito que será da maior justiça que a Presidên-
cia do Senado Federal caiba a um dos elementos da Frente Liberal. Temos
nomes importantes e expressivos que podem dirigir o Senado Federal, o
Congresso Nacional, com a maior dignidade.

Cláudio Lembo - Como será a cerimônia de lançamento da Frente
Liberal, na próxima quarta-feira?

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Será no dia 19, às
15 h, no Auditório Nereu Ramos, da Câmara, que acredito venha a ser
pequeno para tanto. porque lenho informações de qu~ muit.os compa-
nheiros de todo o Brasil se dirigirão á Bra~ília no próxImo dia 19 para
participar desse ato histórico na vida política nacional. Pela primeira vez
se constitui no Brasil um partido político não no bojo de uma reforma
eleitoral, não no bojo de uma reforma de lei que obrigue a uma reacomo-
dação de novas siglas, de novos quadros partidários. A Frente Liberal
nasce de um ato de vontade de um grupo de parlamentares, de um
grupo de políticos brasileiros que têm o compromisso maior com a liber-
dade, com a democracia e com a jusliça social, dentro da idéia do plura-
lismo democrático. Acredito que no dia 19 teremos uma grande festa
cívica em Brasília.

Luiz Weis - Deputado, queria fazer uma pergunta e gostaria que
V. Exa. pudesse respondê-la não pelo desejo que tenha .. mas por uma
avaliação política: quanto tempo vai levar até que o PMDB de um lado
e a Frente Liberal de outro entrem em colisão?

DEPUT ADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Não acredito que en-
trem em colisão.

Luiz Weis- - Isso é um desejo seu?

DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO - Não acredito mesmo.
Creio que seremos dois partidos forles que serão, de fato, o sustentáculo
do Governo da nova República, e, é lógico, procurando manter, cada
agremiação política a sua identidade. Nas eleições de 1986 est~remos,
PMDB de um lado e Frente Liberal de outro, buscando conqUIstar as
nossas cadeiras, nossos Governos estaduais. Mas serão sempre dois partidos.
não tão distantes ideologicamente.

Luiz Weis - Muito obrigado.
Quero agradecer ao Deputado Navarro Vieira Filho por sua vinda ao

programa e agradecer igualmente ao Galeno de Freitas, ao Cláudio Lembo
e ao público telespectador.

Termina aqui mais uma edição de "Perspectiva".
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DIREITO DE DISCORDAR

(Diswrso pronunciado na Câmara dos Deputados,
em 05-09-84, a respeito do pronunciamento do Mi-
nistro da Aeronáutica, Délio Jardim de Mattos, que
acusara de traição a dissidência do PDS, quando
da inauguração do Aeroporto de Salvador).

O SR. NAVARRO VIEIRA FILHO (PDS - MG) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, "o interesse coletivo deve prevalecer sobre os anseios pes-
soais e as ambições políticas ... É preciso diferenciar a coragem moral dos
que mudam seus pontos de vista, da audácia interesseira dos que buscam
apenas, salvar seus próprios in'teresses".

Neste momento em que a Frente Liberal já se afigura como o grande
partido político de um amanhã tão próximo que já se faz presente, quero
afirmar, como membro da Frente Liberal - assim como o fui do Grupo
Participação e do Pró-Diretas, do PDS - que estou mudando de posição,
com a coragem moral dos que mudam seus pontos de vista, para fazer
prevalecer o interesse coletivo sobre os anseios pessoais e as ambições
políticas.

Estou mudando de posição, mas não de opinião, para manter-me fiel
aos princípios democráticos, dos quais faz vista grossa a audácia interessei-
ra dos que buscam, apenas, salvar seus próprios interesses.

A posição assumida pela Frente Liberal, sob a liderança ética de
Aureliano Chaves, é a posição da coerência com os princípios nem sempre
lembrados de março de 1964 e com os violentados princípios inscritos no
manifesto e no programa do PDS.

Trair é abandonar a coerência, esquecendo-se da lealdade a esses
princípios. E entre o apego a siglas, a homens e a posições, prefiro ficar
com a fidelidade aos princípios, para não os trair.

Quando esta nossa posição leal, fiel e patriótica, que busca sobretudo
uma 'transição sem traumas no caminho da institucionalização da demo-
cracia que queremos, quando esta nossa postura nem sempre é compreen-
dida por homens de bem, julgamos oportuno apoiar o artigo do Senador
José Sarney, intitulado "Direito de Discordar", publicado no jornal Folha
de S. Paulo, de hoje. O artigo a que me refiro, sobre o Direito de Discor-
dar, é o seguinte:

"Foi lapidar a frase do almirante Aymara Xavier de Souza
quando afirmou que "discordar não é deslealdade". É evidente
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que 'nos últimos tempos a imagem que se construiu do político,
que militar nas hostes do governo é da subserviência e da acomo-
dação. É uma imagem falsa que desconhece a luta diária, às
vezes mais ingrata que a luta pública, daqueles que tentam evitar
erros e construir decisões mais democráticas nas mesas internas
do poder.

A minha experiência, ao longo de tantos anos de vida públi-
ca, é a de quem conhece as duas margens do rio, a da oposição
e a do governo. Agora, o que me causa profunda estranheza é a
aceitação e uso, pelo próprio governo, dessa tese, como verdade
absoluta, de que os políticos que apóiam a situação devem ser
sempre aquilo que o jornalista Édson Vidigal chamou de "as
trombetas do amém". Assim, repetem que discordar é trair, con-
cordar é obrigação moral. .ora, tal lei é a própria lei do amoralis-
mo político. A política não pode ser uma ação entre amigos.
É natural que a convivência crie raízes de amizade, mas esta
não pode atingir jamais os limites de uma escravidão da consci-
ência, uma morte da liberdade de escolher, ter opinião, crença e
pensamento.

Essa visão do ângulo pessoal da política é uma deformação
que ocorre quando desaperece a própria política. É uma maneira
de desrespeitar as pessoas, a sua dignidade, o seu direito de es-
colher caminhos. Trair é simular posição, é mistificar, é esconder,
é fazer algo com um objetivo aparente, mas buscando atingir
um outro, camuflado, oculto. Quem tem coragem de discordar,
de romper, de tornar pública uma posição, jamais pode estar
traindo, pois o sinônimo de traição é o esconderijo das intenções.
Traição é uma palavra emocional. Ela transpira ódio, cheira à
violência. Por isso ela é usada para intimidar.

Na política, nada mais comum e natural do que discordar.
E quando esta discordância chega à raia de não aceitar uma
decisão que violenta a consciência, o rompimento é a decorrência
lógica desta atitude. O pensamento da humanidade tem sido
sempre construído neste entrechoque de ações e de atitudes de
militância política.

Joaquim Nabuco, na primeira página do seu livro "Minha
Formação", fala que seu sentimento liberal nasceu no colégio,
na época em que seu pai tinha terminado a sua passagem do
campo conservador para o campo liberal. Ao longo de nossa
história política, tivemos sempre, na vida de grandes homens
públicos, momentos em que as suas lideranças foram colocadas
à prova, horas de decisão difíceis, amargas, duras, vigorosas.

Bernardo Vasconcelos saiu na viagem inversa, veio do liberal
para o conservador, dominado por aquele espírito que chamou
de regressista, isto é, aquele sentimento em que não desejamos
mudanças, nos acomodamos às pequenas e pessoais ambições e a
modestos aperfeiçoamentos políticos.

45



46

Mudar, portanto, não é sempre smOllImo de incoerência.
Afinal, a vida toda é uma grande contradição e uma permanente
dúvida.

Carlos Lacerda, acusado de trocar de opinião muitas vezes,
citou Rui Barbosa: "Só os burros não cometem incoerências. Só
os burros não mudam de opinião". E justificou: "O que aconte-
ce é o seguinte: os acontecimentos mudam, as coisas mudam. de
aspecto. Só a obstinação leva as pessoas a não mudar. Se as COlsas
estão certas e nós estamos errados, por que não aceitar o que está
certo e condenar o que está errado?"

Kennedy pesquisou esse lado difícil de tomada de decisão
política e escreveu um livro chamado "Política e coragem". A
coragem de enfrentar situações e tomar posição.

Vejamos o Brasil do presente. O Presidente João Figueiredo
em seu discurso de lQ de Maio deste ano, disse: "Conclamo a
classe política ao entendimento e à cooperação. O congraça-
mento e a conciliação constituem irreprimível imperativo nacio-
nal. Está a seu cargo (da classe política) desbloquear a políti-
ca ... Está em jogo a sorte da sociedade brasileira como um todo.
A sociedade quer mudanças ... Quer mudanças sociais, quer mu-
danças econômicas".

E, em seguida, afirmou, de maneira clara: "A crise de de~
mocracia pluralista resulta da inaptidão, que às vezes revela.
para vencer obstáculos que a Inércia, fundada no espírito con-
servador, opõe à implantação das mudanças que a sociedade
requer".

Ora, o que nós da Frente Liberal fizemos? Nós nos recusamos
a aceitar uma decisão que era contra a vontade da sociedade
brasileira que deseja mudanças. Aceitamos partir para o enten.
dimento e a conciliação. Abrimos caminho para a sucessão sem
traumas, sem revanchismos, de unidade. Recusamos aceitar aquilo
que o Presidente João Figueiredo condenou no seu discurso às
Forças Armadas, no Natal de 1982, quando disse que "não per.
mitirei que qualquer decisão política possa transformar-se em
uma ação entre amigos". E acrescentou: "•.. saberemos vencer,
no mómento da escolha, a ambição e o personalismo".

O que aconteceu? O partido foi esfacelado. A Nação, em sua
quase unanimidade, não aceita a solução encontrada pelo PDS
e deseja que se busque caminhos de entendimento. Por que nós,
o vice-Presidente Aureliano Chaves, senadores, deputados, gover-
nadores, com a oportunidade de tranqüilizar o País, devemos
recusar-nos a prestar esse serviço? As oposições se abriram a esse
sentimento de conciliação, aceitaram a formação de uma Aliança
Democrá'tica, sem que ninguém abdique das suas posições, e
concordaram mesmo, para caracterizar esse sentimento, que o
candidato a vice-Presidente seja o ex-Presidente do PDS. Em
nome de quê? Do aperfeiçoamento das instituições, da formação

de um governo constituído pelo poder político, da pacificação
nacional. De uma solução de força somente se sai pela força, que
a Nação não deseja, ou numa solução de. compromisso. É esse
compromisso que nos une. Ninguém agrediu o Presidente João
Figueiredo nem o abandonou com esse gesto. Reconhecemos o
que ele fez pela abertura política, mas não podemos aceitar uma
solução que signifique negar tudo o que construímos até agora.
Apoiar uma solução dessa natureza, contra a Nação, contra o
povo, isto sim seria deslealdade para com o Brasil, e com a qual
todos sabemos que o Presidente Figueiredo não pode concordar
em razão de seu juramento de fazer do País uma democracia.

E para terminar voltamos a Nabuco, não o Joaquim, mas o
pai, no discurso que fez em 1862, chamado o discurso do Uti
possidetis:

"O que eu não admito e contra o que eu protesto, em honra
do Brasil, é que se não possa fazer uma liga com os liberais. Eu
não sou liberal (viria a ser em seguida) mas digo que não é
possível admitir essa perpétua exclusão de uma porção de brasi.
leiros. É cond!ção da paz pública que uns respeitem as opiniões
dos ou'tros, pois este Brasil é de todos os brasileiros."

Era o que tinha a dizer, apoiando integralmente o pensamento aqui
exposto, com oportunidade e com brilho, pelo eminente Senador José
Sarney.

(Discurso publicado no Diário do Congresso No".
cional, de 06-09.1984).
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POR ELEIÇÕES DIRETAS IA, EM TODOS OS NIVEIS

(Discurso pronunciado na Câmara dos Deputados
em 11-04-84, às vésperas da votação da Emenda das
Diretas) .

O SR. NAVARRO VIEIRA FILHO (PDS - MG) - Sr. Presi~ente,
Srs. Deputados, todo o País aguarda a deliberação do Congresso NaclO~al,
no próximo dia 25, a respeito de uma das propostas de eme~da c~nstltu-
cional devolvendo ao povo o direito de escolher, por sufrágIo unIversal,
via voto secreto e direto, o Presidente da República.

A história recente do Brasil não registra aspiração tão generalizada
quanto esta. , .

As manifestações que em todo o País e~chem as pr~ças publIcas,
levando às ruas multidões até então não reunIdas por motIvos políticos,
trad~'zem o clamor nacional pela volta das eleições diretas.

Ninguém põe em dúvida esta aspiração.
O que-se vai discutir e votar neste Parlamento é a oportunidade da

reimplantação deste princípio.

REPÚDIO AS PRESSõES

Qualquer que seja, entretanto, a decisão a ser tomada pelo Co~gresso,
é imperioso fazê-la isenta de constrangimentos, coações e pressoes que
possam ferir' o livre funcionamento deste Poder.

E neste momento em que o verbo incendiário. e insultuoso de uns
poucos, somado a um conjunto de ações insensatas e m~portunas de outros
tantos, tenta radicalizar o processo político, quero_ de~xar clara e trans-
parente minha posição, assumida perante a Naçao Jun~amente com o
grupo pródiretas do PDS, e enfatizar a premente necessIdade da preva-
lência do sentido grave da ordem.

Nosso grupo parlamentar, com os princípios, qu~ no~ .movem e as
ações que temos desenvolvido, crê estar plena~ente Ide_ntlfI.cad~ com o
programa do Partido e com a promessa do PreSIdente Joao FIgueIredo de
fazer deste País uma democracia.

Não somos, pois, dissidentes, não abandonamos nossos quadro~, nem
nossos companheiros e muito menos nosso programa .. M.a~temos mtacta
nossa identidade partid,íria, mesmo quando nossa. ~efInIçao de aprovar
eleições diretas já e agora coincide com a das 0POSIÇoeS.

Temos nossa proposta ampla e abrangente, buscando o restabeleci-
mento da escolha, por voto direto, do Presidente da República, dos
Prefeitos das Capitais, das cidades consideradas áreas de segurança nacio-
nal e das estâncias hidrominerais, proposta em tramitação e que aguarda
a manifestação da Comissão Mista instituída para emitir parecer sobre
a Emenda Constitucional nQ 2, de 1984, da qual me honra ser o primeiro
subscritor.

Evidentemente, tal proposta não pretende excluir as demais, e com
todas as que se assemelhem em conteúdo e objetivo estarei solidário.

Dentro de curto espaço de tempo o Congresso Nacional será chamado
a deliberar sobre três proposições de alteração constitucional: a das Opo-
sições, a do grupo pró-diretas do PDS e a do Governo, que logo mais
será encaminhada ao nosso exame e deliberação.

Sobre qualquer delas o Congresso há de deliberar legítima e sobera-
namente, livre de constrangimentos de qualquer espécie.

E, em defesa da liberdade de deliberação do parlamento, repudio
toda forma de pressão ilícita que extrapole o campo da política. Repudio
a greve anunciada para o dia 25 próximo, ou seu subterfúgio. agora cha-
mado de paralisação ou vigília. Porque, como já lembrou o Governador
do Paraná, greve é instrumento de conquistas trabalhistas e sociais e,
portanto, inadequado à luta política. Repudio as gratuitas agressões
verbais que temos presenciado neste plenário contra companheiros de
partido, contra autoridades e instituições da República.

Por outro lado, repudio com igual veemência manifestações de força
e de prepotência como formas de intimidação à liberdade de voto do
Congresso Nacional. Repudio toda "pressão que constrange", como bem
afirmou o Vice-Presidente Aureliano Chaves, ora no exercício da Pre-
sidência.

No comício pró-diretas já, realizado ontem no Rio, uma das maiores
e mais eloqüentes manifestações políticas já realizadas na História do
Brasil, o povo deu uma demonstração inequívoca de seu espírito cívico,
de sua índole serena, de sua capacidade democrática de reivindicar com
respeito à ordem pública e à paz social, contrapondo-se às atitudes de
pouquíssimos que pretendem a radicalização.

Temos um mandato legítimo. Temos a responsabilidade da repre-
sentação do povo que nos elegeu, delegando-nos o exercício da manifes-
tação de sua vontade política. Temos, em conseqüência. o direito de
deliberar com soberania, livres de constrangimentos, venham de onde
vierem.

FIRMEZA E MODERAÇÃO

Só com prudência, serenidade e patriotismo conseguiremos contornar
o impasse artificial no qual uns poucos radicais inconseqüentes querem
jogar-nos.

Quero o aprimoramento de nossas instituições na sua forma mais
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autêntica, através da satisfação da vontade popular, num País que se
quer democrático.

A hora é de firmeza de posições, sim, mas também de moderação
e lucidez política.

Era o que tinha a dizer.

(Discurso publicado no Diário do Congresso Nacio-
nal, de 12-04-84).
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PARA ONDE VAMOS?

(Trechos do discurso de paraninfo dos formandos
do Colégio Pio XII, de Poços de Caldas, em 1983,
sobre o Comunismo, o Capitalismo e o Espírito da
Burguesia) .

Vocês, meus caros jovens que se formam, deparam-se com um Brasil
perplexo, inserido num mundo perplexo, que é um desafio à inteligência
e à ação de todos nós.

Um quadro recessivo sem precedentes em nossa história, uma vultosa
dívida externa que suga este nosso País em 33 milhões de dólares por dia,
só de juros. Uma dívida interna que caminha celeremente para a casa dos
20 trilhões de cruzeiros e que se torna agente da especulação financeira,
inibindo o desenvolvimento e a criação real de riquezas e a geração de
empregos.

Um quadro desolador que nos foi imposto pela ordem econômica
que governa o mundo, representativa em essência, da vontade das Nações
desenvolvidas que se armam e se confrontam e que, também perplexas,
não sabem para onde caminha o mundo; que não sabem para onde vamos.

"Para onde vamos?" interrogação com que Louis Salleron conclui seu
ensaio sobre "Liberalismo e Socialismo", onde faz uma análise pormeno-
rizada dos regimes políticos inspirados nestas duas ideologias do século
XIX que nos governam até hoje, chegando à conclusão de que todos eles
estão em falência, isto é, não deram aos problemas da humanidade a
solução a que se propuseram.

A falência das duas grandes correntes de pensamento que dominaram
o mundo até nossos dias - o liberalismo. clássico desde a revolução fran-
cesa e o socialismo a partir da análise do liberal-burguesismo desde 1848
por Karl Marx - redundaram na perplexidade dos dias atuais onde tudo
se mistura no andropocentrismo ou humanismo e confunde até mesmo
inteligências mais agudas e preocupadas, como quando chegamos a ler
em Frei Beto que a Nicarágua se libertou com Cristo, Marx e os fuzis
sandinistas, como se Cristo precisasse para se completar, do materialismo
ateu de Marx e de fuzis de quem se diz seguidor de Sandino.

"Que rumo segue o mundo? Para onde vai?" nos pergunta João
Paulo II falando aos "Construtores da Sociedade Pluralista de Hoje",
quando diz que talvez uma das mais notáveis debilidades da civilização
atual esteja numa inadequada visão do homem, "reduzido a mero ins-
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trumento de produção, vítima de ideologias pré-concebldas ou da fria
lógica das leis econômicas, manobrado para fins utilitaristas e interesses
de grupos, que ignoraram e ignoram o bem verdadeiro do homem."

Os regimes marxistas visando os direitos reais da pessoa humana, a
aniquilam pela coletivização, extinguindo sua individualidade. Pregando
contra a exploração do homem pelo homem, promovem a escravização
dos homens, por uns poucos homens, que na cúpula de seu partido único
detêm todo poder político e econômico. O marxismo fracassou em sua
dialética materialista, por sua visão distorcida do homem. Do seu "homem
coletivo" onde toda a personalidade se destrói.

Contrapondo-se ao comunismo-socialismo, temos o capitalismo orto-
doxet, que é conseqüência do liberalismo clássico, inspirado no "homem
natural" de Rousseau. Se o homem devia ser natural, era lógico que a
economia fosse também natural e que nenhuma força interviesse nem
nos movimentos do homem nem nos movimentos da economia. Tudo
deveria ser subordinado às próprias leis da matéria, renegando os governos
éticos, concebendo o Poder como expressão do "homem cívico" e do
"homem econômico", portanto do homem mutilado; do homem sem alma.

Ambas ideologias que têm governado o mundo soçobraram por sua
visão distorcida do homem em suas doutrinas materialistas.

Nós que vivemos no mundo ocidental, capitalista, temos contra-
atacado as investidas comunistas, farisaicamente, apregoando a defesa dos
princípios mais caros de nossa "civilização cristã". Sob o rótulo pomposo
de civilização cristã, temos encobertado um mundo burguês materialista.

Há que se considerar que burguesia não é classe social. É estado de
espírito. É o próprio espírito da avareza, do lucro pelo lucro e dos prazeres
sem fim, refletindo uma concepção de vida em completo desacordo com os
fins sobrenaturais do homem.

O espírito da burguesia vive em tôdas as classes. Está na classe média
como nos círculos sociais mais ricos; está na própria alma do proletariado
quando se deixa penetrar pelos argumentos materialistas.

É a preocupação exclusiva pelos bens materiais, que devendo constituir
um "meio" pelo qual a criatura humana deve atingir seus fins, torna-se
um fim em si mesma.

É esse espírito burguês ambíguo e confuso que comanda nossa civi-
lização ocidental, que incoerentemente nos faz querer viver em dois
mundos distintos e contraditórios: o mundo da fé cristã e o mundo das
realizações pragmático-materialistas, desvinculado dos princípios cristãos.

Enquanto se confessa a fé em Deus e na imortalidade da alma, se
estabelece ao mesmo tempo, uma linha paralela de ação, a qual se funda,
exclusivamente, na posse e gozo dos bens e prazeres terrenos.

Esse espírito da burguesia que domina nosso mundo capitalista, is?la
Cristo na religião. Seus ensinamentos não fazem parte de nossa VIda
política, econômica e social. É esse espírito que gera leis que determinam
que se tome a mercadoria-trabalho quando dela se precise, e se deixe
morrer o trabalhador, quando não se necessitar dele.

É esse espírito da burguesia, razão maior de nossas graves distorções,
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de nossos vício~ estruturais, .de nosso pecado social. Sendo, declaradamente,
contra o marxlsmo, ouso dlzer que o comunismo não é o mal do século
porqu: é resposta a outro mal maior e do qual se origina: o espírit~
burgues.

Senti?do abalados os alicerces que servem de base à construção social
em que vlve, a b~rguesia se agita temerosa de perder seus bens e declara
guerra. ao comumsmo, que se levanta em todos os países, desfraldando a
bandelra da luta de classes.

Or~, se o comunismo não é causa e sim efeito que se contrapõe à
burg~esla, deve ser c~mbatido através das causas que o geraram. Ao co-
mU~l1smo,portanto, nao se combate com opressões e repressões, prisões ou
fuzll.am;~tos, mas com a extinção das fontes de onde provém. As atitudes
rea~lO~anas ~ur~esas só conseguem irritar os humildes, os pobres, essa
malOna margmahzada da "sociedade de consumo". O espetáculo f 'dI ... d o ereCl o
~or a ~uns Immlgos .0 comunismo nesta nossa época, gera muitas vezes,
Sl~p~tla pelos comumstas. Pelo menos são mais sinceros! Impõem o ma.
tenahsmo, mas pregam o materialismo.

Se desejamos combater o marxismo que se ergue contra a sociedade
bu~guesa, teremos que combater a própria maneira de viver de nossa
SOCIedade, que com seu pragmatismo materialista, injusto e cruel, gera
.revoltas por ela mesma semeadas com o inescrupuloso uso dos bens terre-
nos de nosso tempo.

"Sob todo patrimônio particular pesa uma hipoteca social" disse João
Paul.o 11, que tam~ém falando aos jovens, aqui no Brasil, em nossa Belo
Honzonte:, no~ ensma que "é indispensável saber vencer as tentações da
chamada socledade de consu~o", da ~mbição de ter sempre mais em
vez de p~ocurar ser sempre malS, da amblção de ter sempre mais enquanto
outros tem sempre menos."
. Esta análise que faço, pode dar a impressão de pessimismo de derro-

tlSm? Mas ao con~rá.rio, é chegada a hora, quando soçobram as' ideolo ias
domm.antes, do. O~lI:Il1S?'l0e da confiança na construção da nova socied;de,
plurahsta e sohdan~, Justa e democrática. inspirada nas verdades simples
e profund~s .d?s e~sma~entos de Cristo, que haverão de ser o fundamento
de nossa clvlhzaçao cnstã.

Sou confiante porque acredito nos homens, porque acredito na 'u-
ventu~e que se prep~r~. Porque acredito em vocês. Sou confiante por~ue
acredlto que Deus dmge os destinos dos povos. E, novamente com João
~aulo I!, conclamo: "Meus amigos! Não tenhais medo de olhar em frente

e c.ammhar para a frente, rumo ao ano 2.0001 Um mundo novo dev~
surglr. em nome de Deus e do homem! Não recueis."
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POSIÇÃO CENTRISTA, SEM RADICALISMOS
IDEOLóGICOS

(Trechos de discurso pmnunciado na Câmara dos
Deputados, em 31-03-82, a propósito dos 18 anos de
centralização autocrática do Movimen'to Revolucio-
nário de março de 1964).

o SR. NAVARRO VIEIRA FILHO (PDS - MG).

(...)
Desde os meus tempos de universidade venho perseguindo os ideais

de uma democracia pluralista, não ortodoxa, buscando um Brasil novo,
com uma ordem social mais justa e com uma economia mais forte e menos
dependente.

(...)

Sempre entendi a democracia feita mineiramente na tolerância e. no
diálogo, eliminando injustiças sem eliminar a liberdade, que só pode Viver
sob o "senso grave da ordem", como queria João Pinheiro, estadisla que
ilustrou, com visão do futuro, o governo de Minas.

Sempre entendi a democracia propugnando pela liberdade de inicia-
tiva, subordinada aos interesses sociais, e respeitando a propriedade pri-
vada, sobre a qual, segundo a palavra nova de João Paulo 11, pesa uma
hipoteca social.

Situo-me numa posição social-democrata, de bases populares, firmada
no voto, onde busco a legitimidade dos mandatos. Sempre estarei numa
posição centrista e sem radicalismos ideológicos, representativa, por exce-
lência, da vontade da maioria silenciosa de 120 milhões de brasileiros.
Vejo e convivo, en'tretanto, com ilustres lideranças políticas, à esquerda
e à direita de minhas convicções, sabendo que para os que se situam no
extremo da esquerda, todo o resto é direita; e para os que se colocam no
extremo da direita, tudo o mais fica à esquerda.

Nestes princípios, eis a síntese de minha idéia política, que vi iden-
tificada com os ideais que nortearam a Revolução de 64, inspirada no
restabelecimento do regime democrático, na justiça social e na austeridade
adminis'trativa.
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• Não há que se negar, entretanto, que a Revolução de 64 nestes seus
18 anos, sofreu desvios e cometeu excessos.

(...)
Todos reconhecemos que os ciclos do Movimento de 64 passaram por

períodos de centralização autocrática. Tanto assim, que o eminente Mi-
nistro Golbery do Couto e Silva, que tão de perto e por tanto tempo
viveu o Poder, afirma, em seu estudo proferido na Escola Superior de
Guerra, sobre "Sís'toles e Diástoles na Vida dos Estados", que a revolução
fez com que o Brasil ingressasse "quase sem perceber, numa fase de cen-
tralização acelerada, que iria permear todos os campos e atividades do
Estado, do político ao econômico, e deste ao primeiro, em reforço recí-
proco, extravasando-se, aos poucos, a todos os recantos da sociedarle
nacional" .

"Anemiou-se ... a estrutura federativa. O municipalismo nada mais
viria a ser do que um conceito a que se continuaria a render homenagem,
vazio agora de qualquer conteúdo mais denso. Em franca escalada cumu-
lativa, a centralização administrativa e polílica acabaria por concentrar
na União e, dentro desta, no Poder Executivo, a suma do poder público,
ao qual não poderiam atingir nem pequenas rebeldias, enquanto desafios
mais fortes ou próximos encontrariam sempre ágil repressão."

(...)
Na mesma análise, constata o General Golb~ry, que a hipertrofia do

Executivo acabaria por anular a atividade legislativa do Congresso. Em
assuntos decisivos o Poder Executivo subs'tituir-se-ia até mesmo ao Judi-
ciário, no julgamento e punição de quem se insurgisse contra ele.

Se, por um lado, os desvios político-institucionais são constatados, por
outro há também que se destacar a modernização e a dinamização do Brasil
como um todo, transformando-o em uma nova realidade, hoje a 8õil eco-
nomia mundial.

(...)
(Discurso publicado no Diário do Congresso Na-
cional, de 1-04-82).

55



A PLURALIDADE DO PODER É A GARANTIA
DA LIBERDADE

(Trechos de discurso de reflexões sobre o Poder e
a Sociedade, pronunciado ao receber em Poços de
Caldas o Governador do Estado, nos 107 anos da
cidade, em 1979.)

o SR. NAVARRO VIEIRA FILHO (ARENA - MG) .

(...)
Senhor Governador, quero agora enfocar tema mais amplo e mais

profundo, que não se refere a obras públicas em nossa cidade mas que diz
respeito ao diagnós'tico e à conceituação de uma nova filosofia de estrutu~a
do poder, de organização da sociedade e do funcionamento da economIa
de mercado, tema que com tanta felicidade tem sido objeto de estudos e
Pronunciamentos de nosso Vice-Presidente Aurealiano Chaves e tema
com o qual me identifico plenamente. E se o enfoco é porque entendo
que só através dele teremos soluções, ~erenes e efica~es para os P!oblemas
maiores da Nação. A hora é prOpICIa a tanto pOIS estamos VIvendo o
momen'to de repensar toda a vida nacional, nesta fase de abertura política,
preconizada pelo ex-Presidente Ernesto Geisel e em implantação sob o
comando do Presidente João Figueiredo.

A propósito sirvo-me de um pensamento de Valéry Giscard D'Estaing,
Presidente dos franceses, para dizer que toda reflexão sobre a sociedade
implica numa reflexão sobre o poder. Uma sociedade de liberdades de-
mocráticas necessita de uma estrutura pluralista do poder que não se res-
tringe a ser apenas político porque tem que ser total. A pluralidade do
poder é a garan"tia da liberdade.' Liberdade que não pode ser entendida
como anarquia, assim como a difusão do poder, em regime democrático,
não conduz à desordem mas sim a um equilíbrio superior o da ordem
na liberdade e na responsabilidade. Isso é 'válido tanto para o desenvol-
vimento social como para a condução da economia, sem o que, não tere-
mos democracia.

Essa nova estrutura de poder supõe, evidentemente, novas formações
partidárias e como político novo, sem compromissos com possíveis vícios
do passado estou procurando meu caminho, nesta fase de abertura, para
me posicionar de acordo com os ditames de minha formação humanista,
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de minha consciência de cristão e segun,Po a aspiração dos que me fizeram
eleito Deputado Federal.

. Mas a es"trutura do poder que se deseja e procura é mais ampla e vai
~aI: além. de qualquer reforma partidária: ela pretende também a dis-
tmçao ~fetI.va dos poderes do Estado: autonomia do Executivo em relação
a~ LegislatIvo, mas com. o pleno restabelecimento das funções e prerroga-
tivas do Congresso NaCIOnal e a independência do Judiciário.
. . ~trutura de P?der que também pressupõe definitiva condenação ao-

dmgIsmo da plamfIcação econômica e às sociedades burocráticas existen-
tes em pa~se.s. de orie~"taçã~ marxista, bem assim como condenação não
menos ~efIl.lItIva .d~ lIberalIsmo clássico, responsável pela implantação de
um capItalIsmo mJusto e cada vez mais desnacionalizante, por via de
conseqüência, cada vez mais dependente dos grandes centros e conglo-
m~ra?~s que controlam a tecnologia, o investimento, a produção e a dis-
tnbmçao, empregados na administração da economia.

Estrutura de poder que pressupõe, acima de tudo, o estabelecimento
de uma sociedade feita a partir do homem e de suas necessidades e não a
p~rtir de fatos econômicos, como querem o liberalismo clássico e o mar.
x.Ismo, teo,rias sociais anacrônicas que o século XIX nos legou e que este
fmal d~ s~culo XX tem que sepultar. Essa sociedade nova que queremos
sem ~~sén.as que degra?~"? .e ofendem a dignidade da pessoa humana,
s~m mJ~stIças e sem pnvI1egIOs, tem que buscar a libertação do homem,
IIbertaçao que se realIza em dois planos: o formal jurídico e o real social
de acordo com as necessidades materiais e espirituais do homem. '
. J\ssim é que temos que conjugar a liberdade que o Governo João

FIg~eIredo vem ~romovendo com seu projeto de abertura política, com
~s lIberdades reaIS, que, em síntese, dizem respeito ao trabalho e sua
J~s"ta remuneração, ao acesso dos bens da cultura e da civilização, à mora-
dIa, à saúde, ao lazer e, principalmente, à justa retribuição do esforço
de cada um dos brasileiros na apropriação da renda nacional. Por acreditar
que podemos transformar. a sociedade em que vivemos; por acreditar
que estamos realmente VIvendo rumos novos na História institucional
deste. País, por acreditar que podemos participar do poder para reformar
as COisas, sem revoluções sociais e sem governos autocráticos, considero-me
útil ao meu País, ao meu Estado e à minha região, sendo membro do
Congresso Nacional. Candidatei-me para IU"tar por princípios. para buscar
este rumo novo, propondo, discutindo, participando.

. P~r esses princípios candidatei-me, Sr. Governador, e por eles me
g.marel, com lealdade aos meus companheiros de ação política, com fide-
lIdade aos an~eios de minhas bases eleitorais e, enfim, com o compromisso
q~e a ~ad~ dia quero renovar, de continuar seguindo, também em minha
vId~ publIca. os ~xemplos de h.onradez, de trabalho e de dignidade, legado
maIO~ ~ maIs. rICO que recebI de meu pai, ao longo de sua vida e do
exerCICIO contmuado dos mandatos populares que conquistou.

Senhor Governador, mais uma vez, receba V. Exa. e toda a sua ilustre
comitiva, em meu nome e em nome de meu colega Roberto Junqueira.
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Deputados por Poços de Caldas, as nossas boas vindas, os nossos votos
por sua felicidade pessoal e toda a nossa poços-caldense hospitalidade!

(Discurso proferidp em Poços de Caldas e publica-
do no Diário do Congresso Nacional, de 29-11-79).
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DA REVOLUÇÃO À DEMOCRACIA

(Artigo publicado no Jornal da Mantiqueira, de
Poços de Caldas, em 12-04-78, por Sebastião Navar-
ro Vieira Filho, quando do lançamento de sua pri-
meira candidatura a deputado federal, historiando
fatos e posicionando-se sobre prinC£pios) •

Duas datas recentes dão margem a uma série de considerações. A pri-
meira, 31 de março de 1978, assinala o 14Qaniversário da revolução de 1964.
A segunda, dia 9 último, consagra a homologação da candidatura, pelo
Partido do Governo, daquele que vai ser no próximo ano o 5Q General.
Presidente da República. O primeiro deles, Marechal CasteIlo Branco -
a quem a História ainda fará justiça, pelo estadista que foi - dizia, no
momento de assumir a Chefia da Nação. que esperava em Deus "corres-
ponder às esperanças de meus compatriotas nesta hora tão decisiva dos
destinos do Brasil, cumprindo plenamente os elevados objetivos do movi-
mento vitorioso de abril no qual se irmanaram o povo inteiro e as Forças
Armadas na mesma aspiração de restaurar a legalidade, revigorar a demo-
cracia, restabelecer a paz e promover o progresso e a justiça social".
E continuava CasteIlo:

"Espero também ... possa entregar ao iniciar-se o ano de 1965, ao meu
sucessor legitimamente eleito pelo povo em eleições livre, uma Nação
coesa e ainda mais confiante em seu futuro a que não mais assaltem os
temores e os angustiosos problemas do momento atual".

Eis aí, claramente postos os objetivos básicos da revolução feita pelo
povo e pelas Forças Armadas. Mas qual o por quê dessa revolução?

Acho que a pergunta justifica um pequeno retrospecto, embora sem
cair em chavões já velhos de 14 anos de que o País foi salvo do caos, da
subversão e de tudo o mais em 1964, para que se tenha sempre presente
que este País existe desde Cabral e que, de lá para cá, são mais de quatro
séculos de história de esforço comum para a construção de um Brasil
que hoje já se faz respeitado no mundo.

DA DEMOCRACIA À ANARQUIA

Houve um tempo em que acreditávamos na maturidade política na-
cional e na solidez de nossas instituições democráticas. O País vivia a
época desenvolvimentista de Kubitschek e conseguia viver democratica-
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mente todo um mandalo presidencial, passando o poder ao sucessor legiti-
mamente eleito pela oposição. E sem crises.

Estamos em 1961 e o clima já começa a ficar sombrio. O Brasil, acor-
dado para sua autodeterminação como País capaz, sente que está perdendo
seu rumo: os grandes problemas nacionais se expressam em "br~as. de
galo e bilhetinhos". As fantasmagóricas :'força~ ocultas" .lev~m J aOl~ à
renúncia. O vice-presidente estava na Chma. Diante de dl~ m~ertos lOS-
tituiu-se o Parlamentarismo a fim de que o processo sucessóno nao sofresse
solução de conlinuidade. Jango toma posse, retorna o Pre~idencialismo,
e o Estado, nação juridicamente organizada, começa a desmtegrar-se. O
governo apodrece: havia real inversão de valores .e ampla subv~rsão ?a
ordem, -comandadas pelo próprio governo. A par diSSO,a economia naCio-
nal baixava a níveis insuportáveis, com repercussões negativas para todas,
as classes sociais. A inflação de quase 100 por cento a tudo corroía. Quem
não se lembra?

E quem mais gritava "precisamos acabar com os privilégios" era Leo-
nel Brizola que, valendo-se de sua privilegiada condição de cunhado do
então Presidenle e de prócer do partido no governo pregava abertamente
a luta armada, organizando forças para-militares e preparando a guerra
civil, ou golpe de extrema esquerda.

Esse clima de guerra revolucionária, vivido nas cidades e nos campos,
chega às Forças Armadas: sargentos se rebelam contra oficiais superiores
e, com apoio oficial.

Que Nação sobrevive sem ordem, sem economia organizada, sem
comando?

Dianle da anarquia instaurada pelo governo federal, o povo vem às
ruas. Ao protesto popular, juntam-se as Forças Armadas e intervêem no
processo. Sem o apoio que esperava, Goulart deixa vaga a Presidência,
em fuga para o exterior.

Foi a revolução que fizemos, o povo e suas Forças de "salvaguarda"
da Nação!

A NOVA ORDEM

A revolução está no poder, com amplo respaldo popular, em defesa
da democracia ameaçada. Distorções foram corrigidas. Punições foram
feitas e injustiças também, o que está implícito em todo processo revo-
lucionário. aqui e em qualquer parte do mundo.

O País, dentro do respeito e da ordem, retoma o caminho do desen-
volvimento. Tudo parecia caminhar denlro da expectativa geral, na con-
vicção de que o ciclo revolucionário, tal como desejava Castello Branco,
completaria normalmente seu trabalho de reorganização do País, devol-
vendo-o ao povo, saneado de suas falhas mais gritantes e democratica-
mente restaurado. Era o que deveria ser a revolução. Entretanto foi sua
primeira fase, etapa a respeito da qual o próprio líder da oposição na
Câmara dos Deputados ainda declarava, domingo último, "acreditar sin-
<:eramente que foi feita a serviço do Brasil".

Mas aqui há que se fazer, segundo Milton Campos, quando renunciava
as funções de lQ Ministro da Justiça do novo governo, uma distinção
dara entre "revolução e seu processo". A revolução dizia "é permanente,
enquanto idéia e inspiração. para que com a colaboração do tempo, possa
produzir seus frutos, em especial a mudança consentida de estruturas e
mentalidades". Mas seu processo. acrescentava o ex-governador de Minas.
"precisa ser transitório e breve pois sua duração tende à consagração
do arbítrio que elimina o direito, inlranqüiliza o cidadão e paralisa a
evolução do meio social".

O fato. entretanto é que Castello. embora o quisesse, não reinstaurou
a democracia, face a pressões de extremistas. Mesmo assim, extintos os
Partidos Políticos de então. o consenso popular manifestava-se através de
votações surpreendentes a favor do novo Partido do governo. Temia-se
~té. pela exti~ção do Partido de Oposição, com o que teríamos o partido
UOlCOe os nscos de suas trágicas conseqüências. Tanto ARENA como
MDB no ent~nto, eram e continuam sendo meras ficções jurídicas, sem
ba~e na realIdade cultural do País, visto que impostos, de cima para
balx? quan~o. é exatamente o inverso a trajetória de surgimento de
Partidos PolItlcos que se pretendem verdadeiramente representativos
do povo.

A REVOLUÇÃO DENTRO DA REVOLUÇÃO

Mas ... eis que vem 1968, com seus fatos e seus atos a partir do AI-5,
do impedimento de Costa e Silva, e principalmente com o "triunvirato"
no Poder, instala-se uma segunda etapa revolucionária. cujos conlornos
históricos ainda se encontram mal delineados. E a revolução que era
nossa, inspirada e baseada nos anseios do povo, deixou a ser nossa, pas-
sando a ser do "Sistema", um sistema impessoal, juridicamente indefinido,
mas com nítidas indefinições quanto ao término do processo revolu-
cionário.

Anos nebulosos e melancólicos os que se seguiram. A Constituição de
67, elaborada por Pedro Aleixo, à época Vice-Presidente impedido de
tomar posse, é substituída exatamente pelo que Milton Campos chamava
de consagração do arbítrio.

~ara caracterizar essa segunda etapa revolucionária, tomo por em-
préstimo as palavras do então Deputado Plínio Salgado: "Em que País
e~tam?s? Sob que regime vivemos? Que constituição nos rege? Com que
smcendade e com que verdade foi discutida, redigida e promulgada uma
Constituição? Até que ponlo podemos crer na lealdade daqueles que,
dizendo-se imunes aos extremismos da direita e da esquerda proclamam-se
paladinos da democracia? Acaso, em vez de uma Carta Constitucional,
temos uma Carta Condicional?"

A LONGA ESPERANÇA DA ABERTURA DEMOCRÁTICA

. .Ch~gam~s, e_m 1974: de~ anos de Revolução e ainda à procura de sua
mstltuclOnahzaçao. O Presidente Ernesto Geisel, com sua retidão de
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caráter, sua personalidade forte, promete a distensão lenta, gra?ual e
segllra. O Poder parece voltar, se não ao povo, pelo menos..a~ Pres~?ent.e.
Vai se apagando pouco í!! pouco, lentat."~~te o nebuloso Sistema., ':'IS-
lumbra-se longe, no fim do túnel, a pOSSlblh~ad~ de abertu~a democra.tIca.

E algumas efetivamente vieram, faça-se Justiça ao Presidente. A h?er-
dade de imprensa aí está. Concedida, sim, mas real, par~ a quase totalIda-
de dos veículos de comunicação escrita. O Parlamento, amda longe de suas
reais competências legislativas, retomou o seu papel de fórum do~.gr.andes
debates nacionais. E, principalmente, acabou-se com o enganador mIlagre
econômico brasileiro", feito graças a uma fase conjuntural de alta da eco-
nomia internacional e com o sacrifício de nosso merca'do interno; às
custas' do achatamento salarial e da debilitação crescente do caráter na-
cional da economia brasileira.

Mas também Geisel deu passos e contra-passos. Destes, o "pacote de
abril" de 77 foi bastante sintomático ... Daqueles louve-se-lhe sobretudo
o percentual de aumento da "taxa" de democracia, embora adjetivada.

E AGORA?

Agora, no último ano de mandato do Presidente G~isel, ~ 1Q ~o~er-
nante revolucionário a fazer o seu sucessor, estamos amda l1ld~fIlllda-
mente diante de uma incógnita? Queira Deus que não. Por ~mha fé
e por minha formação política, acredito que "Deus diri~e os destmos dos
povos". E espero que Ele tenha i~s~ira.do nosso ~r~sldente na escol~a
do já homologado candidato à PresldencIa da Repubhca~ o General Joao
Baptista Figueiredo, futuro chefe de go~erno d:st~ Naçao espe~an~osa e
que recebeu de Geisel, como herança, a mcumb:nCla da norn~ahzaçao d~-
mocrática. Do futuro Presidente, pouco se sabia. De uns dias para ca,
suas entrevistas, apesar de não delinearem perfeitamente seu pen.samento
político, patentearam-lhe a franqueza e a sincerid~de de proPÓSitoS, Seu
recente discurso aos convencionais da ARENA deixou claro 9ue _a revo-
lução vai, em seu governo, efetivar o processo da democratlzaçao .. E_ o
nosso Governador Aureliano Chaves, que, pela clareza de suas poslçoes
democráticas e pela habilidade tão mineira no .trato ?O~ I?roblemas
políticos e administrativos foi escolhido para a Vlce-PresId~nCla d~ Re-
pública, deverá promover a reconciliação política ~m ~mblto nacIOnal,
ajudando o futuro Presidente na tarefa da consohdaçao das aberturas
democráticas. Desta forma tenho as melhores esperanças que o n?vo Pre-
sidente, militar tríplice coroado o que o qualifica como ~nt~h~ente .e
estudioso e que vem de receber agora sua quarta estrela, nao Ira seguir
constelações no curso de seu mandato, guiando:se s,obretudo. por uma
única e verdadeira estrela: aquela que levou os tres reIS magos a presença
de Cristo, encarnação da Justiça e símbolo do Homem Novo; d~ h?mem
que tem que ser respeitado na intangibilidade sagrada de sua dl/{llldade,
do homem composto de corpo e espírito e qu: tem, c~nseqüente,?ente,
direito pleno e absoluto às liberdades formais - assim entendidas a
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liberdade de pensamento, de expressão, de ir e vir - e às liberdade reais.
entendidas como o direito ao trabalho justamente remunerado, à habi-
tação, à saúde, à educação; e; principalmente, à justa retribuição de seu
esforço na apropriação da renda nacional. Que o futuro Presidente possa
realmente corrigir as distorções do regime em que vivemos. Que ele tenha
sensibilidade suficiente para captar as aspirações e os anseios do povo
que irá governar.

Que ele entenda ser necessária a efetiva participação civil no Poder,
preservando assim, as Forças Armadas do natural desgaste da atividade
ininterrupta do governo e, por conseqüência, dando-lhes efetivas condições
de se constituírem, elas próprias, em "salvaguardas" da Nação, agindo nos
momentos de violenta comoção interna ou crises externas. Que ele final-
mente, confiando em seu povo, e não fazendo discriminações, possa devol-
ver o Poder aos legitimamente escolhidos pelo povo para que o Estado
se encontre com a Nação, na vivência da paz e da harmonia.

Que ele possa, como queria Castello Branco, entregar a seu sucessor
legitimamente eleito uma nação coesa e ainda mais confiante em seu
futuro e a que não mais assaltem os temores e os angustiosos problemas
do momento atual.

DEMOCRACIA JÁ

Com efeito, de 1964 até o final do mandato do Presidente Figueiredo.
terão sido 20 anos de governos revolucionários. É pois imprescindível, que
a institucionalização democrática se faça o mais rápido possível, para que
se tenha a certeza de que em 1985 o caminho da democracia já esteja
assentado em bases firmes que devem começar logo, agora.

Afinal dpois de tantos anos de revolução, metade do eleitorado do
país nada terá a ver com o que ficou para trás. Tenho hoje meu filho mais
velho com 13 anos; nasceu depois da revolução. Em 1984 será eleitor. E
64, para ele, será parte de um passado longinquo da história. É preciso
que a democracia venha já, para nós e para nossos filhos.

(Sebastião Navarro Vieira Filho, Jornal da Manti-
queira, Poços de Caldas, 12-04-78.)
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CARTA SOBRE AS RAZOES DE FILIAÇÃO AO PDS

Brasília, maio de 1980.

Meu caro amigo.
Gostaria de transmitir-lhe algumas razões pelas quais filiei-me, neste

momento de reformulação partidária. ao Partido Democrático Social.
Assim agi por imperativos de coerência com as idéias que o PDS en-
campou.

Eleito pela extinta. ARENA. jamais me conformei com seus métodos
de ação que já se revelavam gas'tos, cansados e. sobretudo. subservientes.
O que eu queria era um novo partido. liberto. reivindicante e coerente
nos seus princípios e em sua ação. O que eu buscava era uma agremiação
embasada na doutrina de uma efetiva democracia social e que pudesse.
pelo voto livre e direto. chegar ao poder para gerir uma nação democráti-
ca e construir uma sociedade aberta e pluralista que tivesse Deus por
princípio e o Homem como fim de toda a sua atividade. Um partido que
lutasse por reformas criadoras de uma nova ordem econômica e social.
onde não tivessem vez a injustiça. o medo, a fome. a miséria. a doença.
o desemprego, a ignorância. os desníveis de renda, a violação das liber-
dades. a desnacionalização da economia. o divórcio en'tre a Nação e o
Estado.

O que eu pretendia era um partido que .lutasse pelo verdadeiro
estado de direito, assegurando a todos os brasileiros. além das liberdades
formais e subjetivas. a definitiva fruição dos direitos sociais.

Queria um partido que soubesse que todo esforço político cairá no
vazio se não tivermos a invocação maior de que o Homem tem necessi-
dades espirituais e materiais e. em seu destino superior. tem de ser aten-
dido em sua dimensão humana e social. E sobretudo que soubesse a
noção primeira de que o Homem antecede o Estado. mero instrumento
da sociedade. Enfim, um partido que soubesse eliminar injustiças. promo-
ver o bem comum e a riqueza da Nação. sem matar a liberdade e sem
destruir a República.

De minha parte lutarei para que os princípios com os quais me
identifico - e já consignados no Manifesto do partido - sejam efetiva-
mente uma realidade.

Expostas sumariamente essas razões, quero pedir-lhe uma reflexão
sobre o assunto, na expectativa de que, havendo uma comum identifica-
ção com essas idéias. possamos continuar caminhando juntos, com o pen-
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samento e a ação voltados para um Brasil novo, democrático, mais justo,
mais rico, mais respeitado e menos dependente.

Cordialmente,
Navarm Vieira"Filho
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MANIFESTO DE CONSULTA PRÉVIA ÀS BASES DO PDS,
PARA ESCOLHA DE SEU CANDIDATO À PRESID£NCIA

DA REPOBLICA

Excelentíssimo Senhor
Presidente do Partido Democrático Social

o Brasil vive um momento de graves impasses. O caminho da transi-
ção impõe aos homens públicos atitudes de firmeza, coerentes com as suas
responsabilidades cívicas. Estão em jogo a paz social, o bem-estar dos
cidadãos, o ordenamento institucional, o desenvolvimento econômico _
o destino da Pátria.

Transformação e Mudança, propostas do nosso Programa partidário,
é o que desejamos.

A sucessão presidencial é o momento oportuno para o entrelaçamento
Nação e Governo, Povo e PDS.

É impossível convivermos sob a ameaça permanente da desagregação
e do dissenso. Serenamente, mas com determinação, nossa posição é de
exigência.

Nosso Partido não pode ficar à mercê de argumentos formais na esco-
lha de seu candidato à Presidência da República. Esses argumentos nos
levam a uma Convenção suspeita de vícios insanáveis, destruidores de
nossa unidade institucional e, por isso mesmo, inaceitáveis.

Com o objetivo de tornar essa escolha absolutamente insuspeita, con-
sideramos indispensável a realização de consutta prévia às bases parti-
dárias. Essa solução tem valor de ordem moral e política. Moral porque,
resultante da maioria da vontade do Partido, obriga a todos a respeitá-la.
Política porque democratiza a escolha, pelo seu maior universo de parti-
cipantes, considerando-se sobretudo que, pelas normas vigentes, o candi-
dato será submetido ao sufrágio indireto.

A realização da prévia é, pois, condição básica para reconstrução da
unidade partidária.

BrasíLia, 22 de junho de 1984.

(Subscrevem o documento: o Vice-Presidente Aureliano Chaves, o
Senador Marco Maciel, 8 Governadores de Estado e mais 76 Deputados
Federais, dentre os quais o Deputado Navarro Vieira Filho.)
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A DISSID£NCIA PEDESSIST A E A FORMAÇÃO DA
FRENTE LIBERAL

MANIFESTO A NAÇÃO

O Brasil vive grave crise política. Assiste-se a uma inquietante desin-
tegração partidária. Agravam-se os problemas institucionais, sociais e eco-
nômicos. A sociedade está perplexa pela ausência de soluções, pelo impasse
que desserve à Nação. Há incertezas no futuro, pelas frustrações do
presente.

O. imobilismo. a intransigência e o facciosismo são falores de desa-
gregação e de radicalização que acentuam o distanciamento entre Governo
e Povo. o. encaminhamento da sucessão presidencial conflita com o pro-
cesso de aperfeiçoamento das instituições políticas e contradiz a vontade
do povo.

Implantou-se o personalismo e o formalismo, um servindo ao outro.
para o esmagamento e o silêncio das bases. Em nada se transige. em tudo
se confirmam as manifestações de prepolência.

Desejávamos servir, no âmbito de nosso partido, aos anseios de con-
ciliação nacional. Fomos, todavia, vetados.

Agora. com o mesmo ideal, proclamamos à Nação nossa vontade de
unir esforços com todas as forças democráticas que desejam mudança e
transformação. com o objetivo maior de construir a estabilidade política
do Pais. definir rumos institucionais, fortalecer a soberania nacional,
aperfeiçoar o sistema republicano, tornar efetiva a Federação, ensejar
o pleno exercício da cidadania. Formar uma maioria palriótica para re-
negociar a divida externa em condições que preservem o Povo de sacri-
fícios intoleráveis. revitalizar a iniciativa privada. deter a inflação, esta-
belecer uma política rural, enfrentar os problemas da educação e da
saúde, eliminar as disparidades regionais. gerar oportunidades de emprego,
melhorar a distribuição da renda e da riqueza nacionais.

O Brasil nasceu para a liberdade e para a convivência. Esta é a nossa
tradição. Não existimos para o conflito e o dissenso. É instante de con-
ciliar. Conciliar com valores e não com interesses, com idéias e não apenas
com pessoas. Criar solidariedade de propósitos, indestrulivel e forte, acima
de nossas visões partidárias.

Governo de conciliação nacional é o caminho que apontamos para
a mudança e transformação. Governo com amplo respaldo popular, jamais
como resultado de meras ambições pessoais. Governo capaz de operar a
transição que requer a sociedade brasileira. consolidando a democracia,
promovendo o desenvolvimento e praticando a justiça social.

Estamos dispostos a contribuir, com a nossa parcela de idealismo,
para assegurar ao País a necessária confiança. Não podemos recusar nossa
responsabilidade política. Não podemos renunciar aos nossos deveres
cívicos. Não podemos abdicar de nossa cidadania.
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Esta é a tarefa que nos cumpre empreender neste momento e para
a qual conclamamos a Nação Brasileira.

Brasília. 5 de julho de 1984.

Antonio Aureliano Chaves de Mendonça
Marco Antonio de Oliveira Maciel
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Brasília, 2 de agosto de 1984.

DOCUMENTO DE APOIO DE 37 FUNDADORES DA FRENTE
LIBERAL, VIABILIZANDO AS CANDIDATURAS DA ALIANÇA

DEMOCRATICA E DEFININDO A ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL DE 1985

Os signatários deste documento, fundadores da Frente Liberal, se
comprometem a votar nos candidatos da Aliança Democrática: Governa-
dor T ANCREDO NEVES, para Presidente da República, e Senador JOSÉ
SARNEY, para Vice.Presidente:
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-----------------a_-----~--------------
(OBS.: São os seguintes os signatários deste documento: José Louren-

ço, Navarro Vieira Filho, Norton Pacheco, Wolney Siqueira, Wilmar Palis,
José Moura, Geraldo Melo, Saulo Queiroz, João Alberto de Souza, José
Jorge, Inocêncio Oliveira, Stélio Dias, Tarcísio Burity, Fernando Bastos,
Jayme Santana, Humberto Souto, Paulo Melro, José Carlos Fagundes,
Israel Pinheiro, Maurício Campos, Sarney Filho, Paulo Lustosa, Pedro
Colim, Jairo Magalhães, Paulino Cícero, Herbeny Levy, Alceni Guerra,
Francisco Benjamim, José Tomaz Nono, Mário Assad, José Machado,
Aécio Cunha, Antonio Dias, Francisco Erse, Fabiano Braga Cortes, Anto-
nio Pontes, Evaldo Amaral.)
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DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA
ALIANÇA DEMOCRÁTICA

Compromisso firmado pelo Partido do Movimento
Democrático Brasileiro com a Frente Liberal.

Os signatários deste documento. representantes do Partido do Movi-
mento Democrático Brasileiro (PMDB) e da Frente Liberal, objetivando
a consolidação das instituições democráticas, o desenvolvimento econômico
do Brasil e a realização da justiça social, deliberaram constituir uma
"Aliança Democrática", aberta aos Partidos Políticos e demais forças de-
mocráticas, para eleger o Presidente e Vice-Presidente da República às
próximas eleições e instituir um Governo que promova o encontro do
Estado com a sociedade e concretize o bem comum.

Fundamenta-se esta Aliança Democrática nos seguintes princípios

COMPROMISSO COM A NAÇÃO

O PMDB e a Frente Liberal. conscientes de suas responsabilidades
perante a Nação, decidiram reunir seus esforços no propósito de promover
as inadiáveis mudanças que a sociedade brasileira exige.

O entendimento que selam, neste momento, é o primeiro passo para
a constituição de uma Aliança Democrática, que se compromete com o
destino nacional. Ao formalizá-lo, os signatários conclamam os Partidos
Políticos e demais forças democráticas, animados pelo sentimento de
patriotismo, a se irmanarem nesta ~aminhada de fé e esperança do povo
brasileiro.

O País vive gravíssima crise na história republicana. A hora não
admite vacilações.

Só a coesão nacional, em torno de valores comuns e permanentes,
pode garantir a soberania do País, assegurar a paz, permitir o progresso
econômico e promover a justiça social.

Este pacto político propugna a conciliação entre a sociedade e o
Estado. entre o Povo e o Governo. Sem ressentimentos, com os olhos
voltados para o futuro, propõe o entendimento de todos os brasileiros.

É indispensável que se efetive o congraçamento nacional baseado na
liberdade, na igualdade sob a lei, no escrupuloso respeito pela coisa
pública, na justa participação de todos nos frutos do progresso, na soli-
dariedade entre os brasileiros. Congraçamento nacional capaz de propiciar.
em clima democrático, as mudanças que a Nação reclama.
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-----------s---------------~
É urgente a necessidade de proceder-se a reorganização institucional

do País.
Uma nova Constituição fará do Estado, das Leis, dos Partidos Políti-

cos, meios voltados para a realização do homem - sua dignidade, sua
segurança e seu bem-estar.

O Brasil deve ser um País para seu próprio povo, em que seja asse-
gurado o exercício pleno da cidadania, respeitados os direitos humanos,
preservadas a identidade e a cultura nacionais.

Em uma Nação marcada pela pobreza e ameaçada pelo desespero
dos marginalizados, a Administração Pública deve se caracterizar pela
credibilidade e pela participação e se pautar sempre pela austeridade e
moralidade.

:E dever do Estado erradicar a miséria que afronta a dignidade
nacional, assegurar a igualdade de oportunidades, propiciar melhor dis-
tribuição da renda e da riqueza, proporcionar o reencontro com os valores
da nacionalidade.

Esse Brasil será edificado com o sacrifício, a coragem e as inesgotáveis
reservas de patriotismo de sua gente.

Esta é a tarefa que cumpre empreender.

Esse entendimento possibilita a Aliança Democrática estabelecer como
compromisso impostergáveis e fundamentais com a Nação brasileira:

- Restabelecimento imediato das eleições diretas, livres e com su-
frágio universal, para Presidente da República, Prefeitos das Capitais dos
Estados e dos Municípios considerados estâncias hidrominerais e dos
declarados de interesse da segurança nacional. Representação política de
Brasília;

- Convocação de Constituinte, livre e soberana, em 1986, para ela-
boração de nova Constituição;

- Restabelecimento dà independência e prerrogativas do Poder Le-
gislativo e do Poder Judiciário;

- Fortalecimento da Federação e efetiva autonomia política e finan-
ceira dos Estados e Municípios;

- Reforma da legislação eleitoral de modo a possibilitar a formação
de novos Partidos, permitir as coligações partidárias e assegurar às agre-
miações políticas o acesso democrático ao rádio e a televisão;

- Retomada e reordenamento do processo de desenvolvimento, como
opção fundamental da sociedade brasileira;

- Reprogramação global da dívida externa, em condições que pre-
servem o povo de sacrifícios insuportáveis e resguardem a soberania
nacional;

- Combate à inflação, através de medidas que considerem, não ape-
nas sua origem financeira, mas sobre'tudo seu caráter prioritariamente
social. Saneamento financeiro interno e redução do custo do dinheiro;

- Reforma tributária, como instrumento básico de realização dos
objetivos de política social e econômica. Correção das desigualdades re-
gionais e pessoais de renda;
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- Prioridade ao Nordeste e reconhecimento da sua capacidade na
formulação das soluções mais adequadas ao resgate da dívida nacional
para com a Região;

- Adoção de medidas de emergência con.tra _a fome e o deseml?re~o;
- Desconcentração do Poder e descentralIzaçao do processo declsóno.

Desburocratização; . .
- Apoio à livre iniciativa. Fortalecimento das empresas naCIOnaiS.

Tratamento favorecido às pequenas e médias empresas;
- Revisão da política salarial, com eliminação do processo de com-

pressão do poder aquisitivo dos traba.lhad~res, dos s~rvi.dc:es públi~o~ e
da classe média. Garantia da autonomia e lIberdade smdlcals e do direito
de greve; '. .

- Educação fundamental para todos. FortaleCimento da Umversldade
e efetivação da sua autonomia. Apoio à pesquisa, ao desenvolvimento
científico, tecnológico, artístico e cultural; . .

- Defesa do patrimônio histórico, artístico e cultural brasileiro.
Adoção de um plano nacional de cultura;

- Combate a qualquer espécie de discriminação e preconceito quanto
à religião, sexo e raça. Proteção aos direitos das minorias;

- Direcionamento de recursos e estímulos para o aumento substan-
cial da oferta dos bens e serviços indispensáveis à satisfação das carências
básicas da população no campo da alimentação, saúde, educação e
habitação;

- Proteção do meio ambiente. Defesa da Amazônia. Política urbana.
Melhoria da qualidade de vida e das condições de segurança individual;

- Reestruturação da previdência social e do si~t~ma finan~e_iro de
habitação, com adoção de med~d~s que l.h~s proplClem condlçoes de
estabilidade e fidelidade aos objetivos SOCiaiS;

- Execução de política agropecuária que assegure a fixação de preços
mínimos realistas e a formação de estoques reguladores adequados. ~e£or-
ma agrária mediante cumprimento do Estatuto da Terra e melhona das
condições de vida do homem do campo; _ .

- Política externa voltada para a preservaçao da sobe rama dos Es-
tados, segurança e justiça internacionais, e busca da paz. . .

Acordaram os signatários que o candidato a PreSidente da RepublIca
seja proposto pelo PMDB, que indica o .Gove.rnador Tancredo Neves, e
o candidato a Vice-Presidente da RepúblIca seja apresentado pela Frente
Libral, que indica o Senador José Sarney.

Estabeleceram, igualmente, que o programa go.vernamental. venha ~
ser conjuntamente elaborado pelo .PMDB, Frent~ !--Ibera! e Partidos PolI-
ticos que venham a integrar a AlIança Democratlca, onentando-se pelos
princípios constantes do "Compromisso ~om_a Nação" ..

Finalmente, manifestaram a determmaçao no sentido de desenvo~ver
gestões com o objetivo de alcançar a participação dos Partidos. políticos
e outras forças democráticas que, identificados com estes propósl~OS, dese-
jem unir esforços através da Aliança Democrática, para solucIOnar os
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graves ~ u:gentes problema~ que afligem o Brasil e, integrados, pugnarem
pel~ vItÓrIa dos compromIssos e das candidaturas que para esse f'
IndIcam. ' 1m,

PM:;aSí1i~DF, 7 de agosto de 1984. - Ulysses. Guimarães, Presidente do
. - an~edo Neves, Governador do Estado de Minas Gerais _

Antonio Aure~lano Chaves de Mendonça, Vice-Presidente da República
- Marco Maciel, Senador pelo Estado de Pernambuco.

MANIFESTO DE LANÇAMENTO DO PARTIDO DA
FRENTE LIBERAL

Os signatários deste Manifesto, assumindo a plenitude dos deveres e
responsabilidade de cidadãos livres e democratas, reúnem-se agora para
fundar o Partido da Frente Liberal com o propósito de efetivar as aspi-
rações populares e promover as mudanças que a sociedade deseja.

A hora da reconstrução da democracia deve ser a hora do reencontro
e da conciliação, indispensáveis à solução das graves dificuldades que nos
afligem. Não há porque reviver antagonismos que as novas realidades se
incumbiram de superar.

O que é preciso, agora, é corresponder à confiança e à poderosa
corrente de esperança que a abertura política reascendeu neste País.

É oportuno registrar alguns conceitos fundamentais que configuram
o nosso ideário político:

I. O compromisso maior do Partido é com a liberdade, sob todas as
suas formas. Combateremos, portanto, qualquer manifestação de autorita-
rismo ou restrição da liberdade.

2. Combateremos, do mesmo modo, a centralização. doença crônica
de nosso organismo político-administrativo, que não se coaduna com a
dimensão, as diversidades e a urgência de nossos problemas.

3. A concentração de poder que, ao longo dos anos, se processou
neste País, acabou por atingir gravemente a Federação, a Independência
dos Poderes e o dinamismo econômico e social. É imperioso iniciar, ime-
diatamente, a reversão desse processo e restituir às Unidades Federadas a
competência e os recursos progressivamente transferidos ao Governo Fe-
deral.

4. Impõe-se, sobretudo, libertar as imensas energias criadoras do
homem brasileiro, historicamente sufocadas pelo centralismo e pelo esta-
tismo. A par da descentralização, a grande revolução a realizar neste País
é a da liberação da iniciativa em todos os planos - no político, no social
e no econômico. É preciso estimular, por todos os modos, a participação
comunitária, abrindo-se oportunidade à fecunda manifestação de nossas
diversidades.

5. O amplo processo de liberação inclui a proteção do cidadão
contra a asfixia burocrática, o controle da voracidade fiscal e a contenção
da interferência excessiva do Estado na atividade econômica. Considera-
mos, entretanto, que há problemas e desigualdades que não podem ser
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satisfatoriamente resolvidos pelo livre jogo das forças do mercado. Existe
um espaço legítimo, inclusive na área social, para a atuação do Estado,
o <J.uenão prejudica, antes preserva a liberdade.
. 6. Preocupa-nos o crescimento descontrolado da atividade empresa-

nal do Estado, que transbordou consideravelmente dos limites de sua ne-
cessidade. Mas a desestatização, onde se impuser, há de se fazer sem
desnacionalização, mediante o fortalecimento da empresa privada nacio-
nal. As empresas estatais deverão sempre estar sob adequada fiscalização
da sociedade.

7. Afirmamos a prevalência do interesse social sobre o individual.
Mas, na visão humanística que informa o nosso ideá rio, o destinatário
final d'e toda a atividade social é o homem, protegido em sua. liberdade,
dignidade e integridade. O desenvolvimento que pregamos há de se fazer,
portanto, a serviço do homem. Rejeitamos qualquer proposta de desen-
volvimento que transfira para um futuro distante e indefinido a redução
das desigualdades sociais.

8. O Partido se compromete com a mudança. Uma nação cuja po-
pulação, em sua grande maioria, ainda padece de carências essenciais no
campo da alimentação, saúde, educação e habitação, é certamente uma
nação e~ .que há muitas coisas par~ ?1udar, sem prejuízo do muito que
é necessano preservar. O povo brasIleIro reclama reformas essenciais e, a
seu lado, lutaremos para alcançá-las por meios pacíficos, mas sem transi-
gências que retardem ou impeçam torná-las realidade.

9. Reafirmamos nossa integral fidelidade ao interesse nacional,
<:omo fazem todos os países que adquiriram suficiente consciência desse
i?teresse. Consideramos extremamente importante preservar nossa iden-
tIdade ~ nossa cultura, manter sob controle nacional o processo de de-
senv~lvIm~nto ~ buscar a !edução progressiva de nossa dependência do
extenor, mclusIve e espeCIalmente no campo tecnológico. Manteremos,
todavia, nossas janelas abertas para o mundo, onde a interdependência
tende a aumentar e o isolacionismo tende a desaparecer.

10. O desenvolvimento nacional é uma necessidade imperiosa e
constitui, entre nós, aspiração generalizada, além de poderosa fonte de
motivação. O brasileiro rejeita qualquer tipo de estagnação ou recessão.
Como País soberano e cioso de suas responsabilidades, o Brasil não poderá
tolerar nenhum tipo de pressão ou imposição capaz de pôr em risco o
seu futuro, ~ seu desenvolvimento, a paz social e a garantia de oportuni-
dades -de trabalho para seus filhos. Lutaremos para garantir aos trabalha-
dores liberdade de organização, remuneração justa, alimentação, previ-
,dência social, assistência ~édica, lazer, habitação condigna, proteção con-
tra o desemprego, e demaIS condições necessárias à humanização da vida
no .trab.alho. Lutar~m~s igualmente para a atenuação dos desequilíbrios
regIOnaIs de desenvolvImento. O Nordeste é prioridade nacional.
. .~I. Governar ~ .ativ~dape ess.encialmente ética. A confiança, a cre-

?I~Ihdade ~ a partIcIpaçao constItuem preliminares indispensáveis ao
eXIto da açao governamental. O Partido assume um compromisso claro
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com o restabelecimento dessas precondições e com a rigorosa observância
das normas de austeridade e honestidade no trato dos assuntos públicos.

12. Plural, democrático e aberto, o Partido da Frente Liberal lutará
pelas eleições diretas e para dotar o País de uma nova Constituição, que
consolide as instituições democráticas e consagre as mudanças reclamadas.

Lançamos o nosso apelo a todos os brasileiros para que juntos em-
preendamos esta caminhada pela liberdade, democracia, desenvolvimento
e afirmação da soberania nacional.

Estas idéias serão objeto de debate e aprovação definitiva no Pro-
grama do Partido que será elaborado na forma exigida pela lei.

Brasília, 19 de dezembro de 1984.
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SUGESTÕES DO DEPUTADO NAVARRO VIEIRA FILHO AO
PROGRAMA DO PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

. Partind? das id~ias básicas de nosso Manifes'to de 19-12-84 .
sejam exammados, vIsando à inclusão no Pro .' sugIro
tes li~e~s a respeito dos quais o Manifesto nãlf:afr::z

a
r~~e~~r::~o~UosésepgoUuin-

exp ICltO. co
I - Além de condenar a concentração do d . _

nosso organismo político d ". po er, a centralIzaçao de-a mmlstratlvo defendendo - d
cesso e restituindo "às Unidad F d 'd a •re~ersao esse pro-

f . es e era as a competenCla e o
trans endos ao Governo Federal" (item 3 d M 'f) s rec~~sos
nosso compromiss<J com o Municl io o , alll ~sto ,dev~-se explIcItar
tiva da Federação e célula do p ,.enquant~ ullldade maIs representa-
todo ou' orgalllsmo nacIOnal. Sua autonomia em
intransi~e~t:es~~~~i:n~~~t:~~liar~~ i.nter:sses, deve merecer nossa d~fesa
to, para 9ue' possa efetiv~mente P~~s~~I%u~~r~~ ~;da pú~lic:- dde imedi~-
ços públIcos locais. orgalllzaçao os servl-

mica~ ekf~;d~~~~e~~~r~t~~~sença excessiva, ~o Estado na atividade econô-

tr1~a~~~~~~s~o tr~'~:~~::c~nl~~:~~:r:~~s;e~~~:p~~r~?~i~¥~:t~:~~~ie~~e~
à intangibilidade e dignidade de o, e dl~ respeIto, aSSIm como a liberdade,
dade, esteja subordinada e limita~:sso~ lU.mana, desde que ela, aproprie-

N . pe os mteresses do bem comum
osso compromisso deve ser com a d f - - .

priva~a a todos os brasileiros, isentando-:e u;:oc:/:t~n~~o ~a.propriedade
proprzedadJe, que vier a 'se constituir em "bem d~ f~~{~~,rza a pequena

3 - Defendendo a de t t' - .
Manifesto). deve-se explic:~r a ~~~;:o se~ _desnacionalizaç~o (item 6 do
de risco, que deve ser estimulado Ptslçao sobre o capital estrangeiro
ao contrário do capital especula~~~: ;~en:a~::~te à poupança ~nterna,
devem ser especificamente d' . I' d .p ç o e seus rendImentosISClP ma os vIsando a . há I
setores ditados pelo interesse nacional. ' encamm - o para

Deve-se enfatizar a prevalência do .
bem como a proteção à pequena 'd r:nercado mterno sob o externo,
p~blico da faculdade efetiva de cO:I:ae '~ empresas, ~otando-se o p:Jder
mICO, quando interferir negativament 4c a:oncentraçao do poder econô-
consumidor. e so re o mercado produtor e o

, . Priorizar a atividade agropecuária p - ,
clals a baixo custo voltando . P' . ara produçao de alimentos essen-
à exportação.' -a, T/lneloro)ao mercado interno, e depois,

8'1

I
I

4 - Afirmando a prevalência do interesse social sobre o individual
e colocando o homem como destinatário de toda a atividade social (item
7 do Manifesto), incluir a Defesa da Família, base primeira da organi-
zação social, que deve ser soberana em sua casa, não podendo o Estado
interferir na sua liberdade.

5 - Quanto ao compromisso com a mudança e as reformas reclama-
das (item 8 do Manifesto), deve-se detalhá-las: reforma administrativa,
eleitoral, educacional, tributária, bancária, urbana, de transporte públi-
co, agrária (Estatuto da Terra) , habitacional, reforma fiscal com menos
impostos indiretos e mais diretos sobre rendas e lucros e não sobre o
salário.

6 - Ao proclamar o compromisso de manter sob controle nacional o
processo de desenvolvimento e de buscar a redução de nossa dependência
do exterior (item 9 do Manifesto), destacar a necessidade de o Estado
rleter a faculdade de direcionar o investimento e a tecnologia no sentido
do interesse nacional, sob pena de perda de nossa soberania.

7 - Quanto aos direilos do trabalhador (item 10 do Manifesto),
incluir nossa dJefeS1aldo direito de greve} da instituição do salário-desem-
prego, da participação nos lucros e na gestão das empresas} da eliminação
de qualquer forma de tutela governamental sobre a organização sindical.

8 - Sendo o partido plural e aberto (item 12 do Manifesto), além
da representatividade pelos partidos políticos, reconhecer, como incentivo
à participação comunitária (item 4 do Manifesto), a representatividade
dos grupos naturais ou instituições intermediárias que formam a socieda-
de: o familiar, o profissional, o religioso, o cultural, bem como todas as
confederações de classe, e, enfim, "todas aquelas formas de associação
cooperativa que realmente auxiliem o poder público na preservação e
defesa dos interesses coletivos" (discurso .de Aureliano Chaves em Belo
Horizonte. em 3-2-84).

9 - Declarar de maneira enfática.o respeito e a permanente audiência
às bases de nossa agremiação, destacand,o-se os Diretórios Municipais} os
Ve!'eadores e os Prefeitos.

10 - Sendo o Estado criação da Nação, subordinar a segurança do
Estado à efetiva segurança das pessoas.

Ii - Dar maior abrangência à fiscalização da sociedade sobre toda
ação do Estado (o Manifesto só fala na adequada fiscalização das Eslatais,
110 item 6), principalmente através do Controle Legislativo dos atos do
Executivo.

12 - Compreender que educação e cultura não se fazem. nem se
preservam, somente no lar e na escola, mas também por outros meios de
comunicação e informação de massa, que, isentos de censura, subordinam-
se, enlretanto, ao serviço do bem comum.

13 - Enfatizar nosso compromisso com a qualidade de vida, com a
defesa das minorias e com a preservação ecológica.

Deputado Navarro Vieira Filho, Frente Liberal/MG
Brasília, 6 de janeiro de 1984.
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DUPLA ADESÃO

o Deputado Navarro Vieira registra com entusiasmo a aceitação que
o Partido da Frente Liberal vem tendo em Minas, principalmente em
municípios do Sul. Assinala ele que nessa região as adesões partem não
só de membros do PDS como também do próprio PMDB.

(O GLOBO - Rio - 2/1/85)

PROJETO ALTERA C6DIGO ELEITORAL

Um dia antes de encerrados os trabalhos legislativos de 1984 - 4 de
dezembro - o Deputado Navarro Vieira Filho (MG), deu entrada junto
à Mesa da Câmara de um proje'to propondo a alteração do Código Elei-
toral, no seu artigo 90, de forma a permitir que não apenas os partidos
definitivamente registrados, mas também aqueles em formação, possam
disputar as próximas eleições municipais.

Na época, a intenção do parlamentar mineiro era viabilizar a parti-
cipação do seu grupo político nas eleições para as prefeituras das estâncias
hidromineirais em Minas Gerais, conforme acordo firmado com o gover-
nador Hélio Garcia durante os entendimentos que tornaram possível o
Acordo de Minas, envolvendo polí'ticos do PMDB e da Frente Liberal.

Na semana passada, porém, esse projeto ganhou importância no âm-
bito da Frente, especialmente depois que suas principais lideranças con-
cluíram ser mais estratégico não pedir junto à Justiça Eleitoral o registro
provisório do PFL, para não estancar as adesões que poderão levá-lo à
condição de segunda legenda do Congresso Nacional. Como já está em
tramitação na Câmara, é mais racional lutar por sua aprovação do que
apresentar outro, a partir de março.

E foi jus'tamente com esse pensamento que o Deputado Saulo Queiroz
(MS) requisitou, no final de semana, do Deputado Navarro Vieira, uma
cópia da proposta. O motivo, segundo revelou, eram os inúmeros pedidos
feitos por jornalistas interessados em saber-lhe o conteúdo. Esse, certamen-
te, era um deles. O outro, conforme ficou se sabendo posteriormente,
dizia respeito exatamente à sua oportunidade já que poderá poupar
tempo e trabalho aos in'tegrantes da Frente Liberal.

(OLTIMA HORA - Bras£lia - 29/1/84)
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PEQUENO EXPEDIENTE'

No entender do Deputado Federal Navarro Vieira Filho, o Partido
da Frente Liberal está sendo lançado na hora certa e ficará devidamente
estruturado para as eleições de 86. A agremiação não logrará, é certo, com-
pletar a forma~ã~ de diretórios regionais e municipais até as eleições deste
ano - nas capitais e ~as estâncias hidrominerais, que o deputado admi'te
realment~ serem realIzadas conforme os planos já avalizados pelo presi-
d~nt~ eleito -, mas nesse ca~o ele próprio propôs uma solução de emer-
genCl.a. Trata-se de um proJe.to de lei que permitirá o lançamento de
c~ndl?at~s 'p?r parte. ~os. partidos que apenas tenham organizado comis-
so~s provls~nas _mumcIP.als (e não os diretórios propriamente ditos, como
eXige. ~ leglslaçao em vigor). Aprovando-se essa proposição, o PFL terá
condlçoes de concorrer não somente na capi'tal como também nas treze
estâncias hidrominerais do Estado.

(Da coluna de "Ariosto da Silveira", do DIÁRIO DA TARDE _
Belo Horizonte - 29/1/85)

DEPUTADO DIZ QUE DEIXOU O PDS PARA AJUDAR NA
CRIAÇÃO DA NOVA REPÚBLICA

o Deputado Navarro Vieira Filho, do PDS de Minas disse ontem
q~e ingre~sou no movim;nto dissidente do PDS que deu origem à Frente
LiberaI, lIderado pelo vice-presidente Aureliano Chaves, "para participar
da reforma, e ~a transformação do .País e contribuir para a criação de uma
Nova R~pu!->lIca, 9ue deverá surgir apoiada numa democracia plena, na
qual a Justiça SOCiale as oportunidades de vida existam para todos os
brasileiros" .

Inle~at.Ite do grupo "Participação", movimento que se insurgiu con-
tra a passIvidade do PDS em não lutar para transformar seu programa
em açoes d; governo, marca?~o o início de dissidência pedessista no Con-
gresso NacIOnal, Navarro VieIra recusou-se a aceitar, em discurso no en-
~erramento dos trabalhos. d~ ~âmara, as, a.cusações de traição à legend'a.
~ntre a lealdade aos prmclpIOs democratIcos e aos valores éticos _ que
sao permanentes. - e o apego a uma sigla que não se respeita, voltando-se
contra o povo, fICOcom os princípios e deixo a sigla", disse.

DIRETAS

?e~ens~r do restabelecimento das eleições diretas para presidente da
RepublIca, tendo votado a favor da Emend~ Dante de Oliveira no dia
25 de abril, o Deputado Navarro Vieira Filho procurou mostrar em seu
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pronunciamento que o "PDS cada vez mais voltava suas costas ao povo,
tornando-se uma agremiação facciosa, casuística ~ já agora sectá;ia". ~epois
da çonvenção pedessista que escolheu seu candidato ao Colégio Ele~toral,
o partido assumiu a condição de tribunal de inquisição, querendo Impor
uma fidelidade que não existe no corpo nem no espírito das leis, conforme
bem entendeu o TSE, e querendo expulsar e cassar os mandatos legítimos
daqueles que ousaram discordar, formando a Frente Liberal, para promo-
ver a conciliação enlre a Nação e o Estado.

Seu apoio às candidaturas de Tancredo Neves e José Sarney é conse-
qüência, conforme explicou, de sua "conscientização e responsabilidade
para com a Nação" diante da necessidade de se promover reformas urgen-
tes e profundas na sociedade brasileira, mas sem correr o risco de traumas
e revanchismo no processo sucessório.

IDENTIDADE

Navarro Vieira Filho garantiu que "faz questão de manter sua iden-
tidade política, o que se fará com a formação do partido da Frente L~b~-
ral, "que deverá ser grande, coeso e forte como requer ~ democracia.
Essa nova agremiação vai-se orientar politicamente numa lInha. de centro,
"comprometida com os ideais do liberalismo, que está na raiz da nova
sociedade brasileira".

Em seu discurso', no qual fez uma retrospectiva de sua vida pública
"para mostrar que tenho sido coerente com os princípios, ao contrário do
PDS", o Deputado Navarro Vieira Filho explicou que a reforma do País é
uma necessidade imperiosa. "Trata-se de corrigir o que o tempo já 'tenha
corrompido" frisou, acrescen'tando que "trata-se também de restituir vida
às coisas e de lutar contra influências deletérias no organismo nacional".

OUSADIA

Sobre a Frente Liberal, Navarro Vieira Filho, que é um de seus pri-
meiros instituidores, definiu-a ,como "um ato de ousadia política coman-
dada pelo despreendimento e pela visão de futuro de Aureliano Chaves",
que aliou-se ao antigo adversário Tancredo Neves para "proclamar a
Nova República que está surgindo em 85". Aproveitou para fazer um
apelo aos mineiros e também a todos os brasileiros, no sentido de que
se juntem nessa "caminhada pela democracia, pelo desenvolvimento com
justiça social e pela afirmação da sabedoria do Brasil".

(DIÁRIO DE MINAS - Belo Horizonte - 30/12/84)

DEPUTADO JUSTIFICA ADESÃO AO PFL E CRITICA
CEGUEIRA DO PDS

BRASíLIA - O Brasil é viável - "a hora da mudança é agora. É
tempo da nova República", afirma em sua mensagem de Ano Novo o
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~epu.t~do Navarro Vie~ra Filh~ (FL-MG), que fala na "passividade, e no
ImobIlismo ?e seu. antl~o partIdo, o PDS, cuja cegueira em não querer
ver. a necessidade Impenosa da conciliação entre a sociedade e o Estado
obngaram-me a dele discordar".
. .~a mensa~e~, o deputado diz ser imprescindível conservar a "nossa
Identidade polItIca, através de um novo partido, grande, coeso e forte
como requer a democracia".

Navarr? Vieira Fil!t0 ~escrev: assim o PFL: "Um partido de centro,
comprometl~o com os Ideais do lIberalismo progressista. que está na raiz
da nova SOCiedade brasileira". C! p,arlamentar encerra a mensagem lan-
çando um apelo a tod?s os mmelros, e brasileiros, "para que juntos.
empr~e?damos esta caml.nhad~ pela liberdade, pela democracia, pelo de-
senvolVimento e pela aftrmaçao da soberania nacional",

(JORNAL DO COMMERCIO - Rio de Janeiro - 28/12/84)

FRENTE LIBERAL

_ Em determinado momento, a frente foi o caminho de todos os que
nao concordavam com o leilão sucessório, desencadeado no partido do
Gover,no, Ser da Frente era, na realidade, ficar do lado da honestidade de
AurelIan,o ,~haves contra a imagem dos outros candida'tos. Foi esta reação
que senslbl!l~ou p.arlamentares como Jorge Bornhausen, Humberto Souto,
Navarro Vieira ,FIlho e Saulo Queirob, para citar alguns dos que arris-
caram sua carreira,

(Da coluna do jornalista João Emílio Falcão, do CORREIO
BRAZILIENSE - 18/12/84)

---------
SURGIM.t.NTO É ESPONTÂNEO

. Dezenas d: depu~ad?s federais ligados à Frente Liberal aplauoiram,
lessaltan~o a ImportanCla do lançamento do manifesto do Partido da
Frente .~lberal (PFL) , no a~ditório Nereu Ramos, da Câmara dos Depu-
tados, p~lo ~eu comprometlm-ento com as aspirações populares de plena
democratlzaçao do País".

P~ra_ o 'De~u'~a?o Navarro Vieira (MG), o PFL verá a primeira
agremlaçao_ partldana que surge no Brasil sem que seja por um ato de
reformulaçao do quadro partidário, como ocorreram com os partidos
desde 1964, "m~s s.im por um ~to da vontade daqueles que se congrega~
sob as mesmas Idéias e precoDlzam um novo Brasil para o amanhã. Pela
proposta ~ pelo seu pr?~ama, o P~L será uma' das agremiações mais fortes
e com ~alOr peso polItlc~ n.a realIdade nacional, pois se identificará com
os ~~selOs do povo brasIleiro que aspiram por p.rofundas mudanças
polItlcas",

(DIARIO COMÉRCIO & INDúSTRIA - DCI - São Paulo - 20/12/84)
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OS LIBERAIS

BRASíLIA - O candidato da Aliança Democrática, Tancredo Neves,
participará da solenidade de divulgação do manifesto do partido da
Frente Liberal, na próxima quarta-feira, no auditório Nereu Ramos, da
Câmara, segundo informou on'tem a assessoria dos liberais. O vice-presi-

. dente Aureliano Chaves convidou, também, os presidentes dos demais
partidos, inclusive o do PDS, Antonio Farias.

O manifesto já conta com cerca de 100 assinaturas, entre governado-
res, ex-governadores, ex-ministros, empresários e políticos sem mandato. O
ex-governador Francelino Pereira explicou que todos aqueles que parti-
ciparem do lançamento poderão assinar o manifesto do novo partido,
na condição de fundadores. Até o seu registro provisório, jun'to ao tribunal
superior eleitoral, poderão ser anexadas folhas com novas assinaturas,
segundo já deliberou o próprio TSE,

O Deputado Navarro Vieira Filho (MG) afirmou ontem que o Par-
tido da Frente Liberal, pela sua proposta e pelo seu programa, será
"uma das agremiações mais fortes e com maior peso político na realidade
nacional, já que, em síntese, corresponder á aos anseios do povo brasileiro
por mudanças",

(DIARIO DA TARDE - Belo Horizonte - 15/12/84)

LIBERAIS ESTIMULAM DISSID£NCIA

Roberto Piza

A formação do Partido da Frente Liberal, que ganhou a condição
de movimento irreversível na semana passada com a confirmação, pelo
vice-presidente Aureliano Chaves, do lançamento do manifes'to' para o
dia 19 deste mês, voltará a agitar a dissidência do PDS nos próximos dias,
durante reunião convocada para discutir o avanço dos liberais a nível
político e parlamentar e a conquista de novos aliados.

(..,)
E é justamente esse ânimo novo que está balizando a crença na ne-

cessidade de criação do Partido da Frente Liberal, segundo explicou na
semana passada o Deputado Navarro Vieira Filho (MG). Na sua opinião,
o PDS esqueceu-se de evoluir, preferiu "ficar de costas para o povo", por
isso está acabando, Ele acredita que, somadas as forças da bancada da
Fren'te Liberal com a dos governadores que divergem do PDS, o partido
que pretende constituir, juntamente com seus companheiros de dissidên-
cia, vai representar uma página nova na história política do País,

"O Partido da Frente Liberal nascerá para ser forte, para dividir a
responsabilidade na condução do País rumo ao desenvolvimento econô-
mico, social e político, à democracia", prevê Navarro Vieira, para quem
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esse é ~ senti~ento que domina a maioria dos seus companheiros frentis-
tas, hOje engajados na luta pela consolidação do novo partido.

(OLTIMA HORA - Brasllía - 10/12/84)

EM DIA COM A POLíTICA

A ORIGEM DA DISSIDP.NCIA

Participar da transformação do País e contribuir para a criação de
~m~ nova República: d.a qual s~rgirá a democracia esperada pelos bra-
sl~e~rbs, ~oram os pnnClp~ls motivos que levaram o Deputado Navarro
Vieira FIlho (MG) a se mtegrar no movimento dissidente do PDS que
deu origem à Frente Liberal, liderada pelo vice-presidente Aureliano
Cha~es. A informação é do próprio parlamentar, ao lembrar que lutou pelo
surgimento do grupo "Participação", movimento dissidente que nasceu
do protesto contra a falta de entrosamento enlre o Governo e o PDS.
O parlamentar mineiro não aceita as acusações de que teria traído sua
~ntiga legenda. "~e~ objetivo sempre foi fortalecer o partido, o que não
mteressava a mUitos, observou.

"Prefiro estar junto a e não contra o povo", salienta o representante
da Frente Liberal, ao lembrar que sempre defendeu a realização de elei-
ções presidenciais diretas como instrumento da democracia. Ele votou
favorável à Emenda Dante de Oliveira, rejeitada pelo Congresso, e acusa
o PDS de não contribuir para a sua aptovação.

"O PDS, cada vez mais, voltava suas costas para o povo, tornando-se
uma agremiação facciosa, casuística, sectária", lamenta Navarro Vieira,
ao recordar que, depois da indicação de Paulo Maluf como seu candidato
à su~e~s~o presidencial, o partido assumiu a condição de Tribunal de
In~ulSIçao, pretendendo expulsar aqueles que discordaram dessa orien-
taçao.

(ESTADO DE MINAS - Belo Horizonte - 8/12/84)

DIRETORIO DO PDS FECHA QUESTÃO E PROMETE

EXPULSAR OS INFIÉIS

? candidato ?o PDS, Dep~tad~. Paulo Maluf, e os adeptos de sua
candidatura que mtegram o Dlretono Nacional do partido começaram
a mostrar, concr.etamente, n~ manhã ~e ontem, as cartas do jogo duro que
p~ete~dem pratICar até o dia 15 de janeiro, quando o Colégio Eleitoral
estara re~ll1d.o 'para e!eger o sucessor do Presidente João Figueiredo.

? Dlretono NaCIOnal do PDS fechou questão, ontem, em torno das
candidaturas dos Deputados Paulo Maluf e Flávio Marcílio, ao aprovar
por 74 votos contra 8, duas abstenções e 37 ausências, uma resolução que
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obriga todos os filiados do partido, que sejam membros do Colégio Elei-
toral, a comparecer e votar nos candidatos indicados pela Convenção
Nacional.

Votaram contra os Deputados Thomas Nonô, Humberto Souto, Na-
varro Vieira, Homero Sanlos, Paulo Lustosa, José Machado, Rui Bacelar
e Horácio Mattos da Frente Liberal.

(GAZETA MERCANTIL - São Paulo - 22/11/84)

FRENTISTAS PREPARAM-SE PARA IMPUGNAR
QUESTÃO FECHADA

Assim que o Diretório do PDS pedir ao Tribunal S~perior Eleitoral
o registro da ata de sua reunião de ontem - em que fOI aprov.ado o fe-
chamento de questão no candidato Paulo Maluf -, a Frente Liberal en-
trará com um pedido de impugnação deste registro. Para isso, parlamen-
tares frentistas farão uma espécie de plantão junto ao TSE, enquanto
discutem o esboço, que ontem mesmo foi preparado, do documento em
que defendem a tese de que não pode haver o estabelecimento de diretriz
partidária, como quer o PDS, porque não há como argüir a nulidade dos
votos com base na fidelidade.

A par das medidas de ordem jurídica, a Frente Liberal apenas aguar-
dará o desenrolar dos fatos com a mesma tranqüilidade que demonstrou
ontem, depois da decisão do Diretório do PDS. Até mesmo o vice-presi-
dente Aureliano Chaves, através do seu assessor de imprensa, fez uma
declaração minimizando a importância da medida: "A decisão é inócua
quanto às suas conseqüências e iníqua quanto às suas intenções e foi toma-
da por uma caricatura de Diretório".

(...)
A última atitude dos dissidentes foi, através do Deputado Humberto

Souto, lentar registrar em ata a nota de protesto dos jornalistas que foram
impedidos de cobrir a reunião. A partir deste momento, eles se retirara~
e somente Navarro Vieira Filho (MG) ficou} votando contra os demals
pontos de pauta.

(FOLHA DE S. PAULO - São Paulo - 22/11/84)

SUBSIDIOS DA FRENTE PARA PROGRAMA

DE SOCORRO

A Frente Liberal está colhendo subsídios para apresentar ao candidato
da Aliança Democrática, Tancredo Neves, como contribuição ao seu plano
de governo. Esses subsídios serão reunidos em documentos básicos sobre
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os principais problemas de desenvolvimento político, econômico e social
do Brasil.

O trabalho se propõe a elaborar uma proposta de aperfeiçoamento
democrático e de desenvolvimento do País. Para cada tema principal há
uma coordenação formada por deputados federais e senadores ligados à
Frente Liberal, que, através de encontros e seminários, recolherão subsÍ-
dios dos diversos segmentos da sociedade civil e de especialistas. Esse
trabalho de consultas e debates, que se pretende o mais amplo possível,
deverá se estender até o final de dezembro, para que os coordenadores
possam encaminhar seus relatórios até o final de janeiro.

(...)
ltepresentando Minas Gerais, participarão os deputados federais

Aécio Cunha, Antônio Dias e José Machado (política de desenvolvimento
econômico); Maurício Campos (política de desenvolvimento urbano);
José Carlos Fagundes, Mário Assad e Navarro Vieira Filho (política de
desenvolvimento social); Paulino Cícero de Vasconcelos (política de de-
senvolvimento científico, tecnológico e cultural); e Humberto Souto,
Jairo Magalhães e Israel Pinheiro Filho (política de aperfeiçoamento
democrático) .

(ESTADO DE MINAS - Belo Horizonte - IOJIlJ84)

DEPUTADO V£ PACTO CONTRA REVANCHISMO

BRASíLIA - O deputado mineiro Navarro Vieira, da Frente Liberal,
considerou ontem uma "proposta louvável" a que vem sendo articulada
pelos 20 governadores que apóiam Tancredo Neves e que estabelece que
no governo da Aliança Democrática não haverá qualquer espécie de re-
vanchismo contra militares.

- A proposta da Frente Liberal sempre foi de fazer um governo de
transição, sendo a candidatura Tancredo Neves de pacificação e conci-
liação nacional. Se um pacto neste sentido está em andamento. só podemos
louvá-lo, disse Navarro.

O parlamen!ar mineiro, contudo, não acredita que possíveis enten-
dimentos com os atuais detentores de poder venham se dar em tomo de
cargos, como chegou a ser ventilado, ou no compromisso de as forças
militares de hoje indicarem os futuros ministros militares do governo
Tancredo Neves.

- Não acredito que haja necessidade de se negociar nada. O acordo
entre a Frente Liberal e o candidato Tancredo Neves foi feito em torno
de princípios e não de cargos. Há que se aceitar a personalidade e a
vivência política que tem Tancredo Neves, cujo passado é uma segurança
como homem capaz de realizar os objetivos que almejamos. Sabemos que
a sua proposta é de conciliação, e a constituição de qualquer órgão de
a~sessoram~nto, como uI;".ministério, e. a formação de um corpo auxiliar
sao de estnta responsabilIdade do PreSidente da República.
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Navarro Vieira frisou que a candidatura Tancredo Neves já nasceu
como uma candidatura de conciliação nacional, abrangendo a grande maio-
ria das forças políticas que compõem o Colégio Eleitoral, do PMD~, da
Frente Liberal e de todas as correntes políticas que integram a ~!Ia?~a
Democrática. A seu ver, o apoio final "das correntes remanescentes vlna
consagrar esse ideal de conciliação nacional, "no qual já está integrada
toda a Nação brasileir~". . . . .

O parlamentar mmelro, ao contrarIO do que afIançam alguns malu-
fistas, está certo de que se fatos novos surgirem ..• "este~ não. mud~rã~ ou
não interferirão na rota já traçada para a sucessao presidencial, prmClpal-
mente porque acredito no Presidente Figueiredo, que jurou fazer deste
País uma democracia e persegue obstinadamente esse ideal".

O deputado não vê como um parlamentar ainda se mantém indeciso,
"quando todo o quadro sucessório j~ e~tá basta.nte. claro". Segundo Na-
varro, os números públicos e abertos mdlcam a vitÓrIa de Tancredo Neves
por quase 200 votos, devendo chegar a 15 de janeiro com o apoio da quase
totalidade do Congresso Nacional.

Na opinião de Navarro Vieira, até o final deste mês "tod~ mU,!do se
define". Ele, aliás, não acredita que haja realmente algum mdeClso. O
que existe, a seu ver são membros do Colégio Eleitoral que não se di.spu-
seram ainda a manifestar o seu voto, "pois os dados que nos permitem
uma avaliação e uma definição já são conhecid~s há bastante. tempo, e
todos nós, como políticos, já tivemos a oportumdade de analIsar todos
esses dados e fazer uma opção de acordo com a nossa consciência".

(ESTADO DE MINAS - Belo Horizonte - IOJIl/84)

FRENTISTAS ACELERAM PARTIDO

O vice-presidente Aureliano Chaves. começou o?te~, no Palá~io J a-
buru a colher assinaturas para o mamfesto de crIaçao do Partido da
Frente Liberal (nome provisório). O primeiro nome do documento é
o seu próprio, seguido pelos dos senadores Marco Maciel (PE), Jorge
Bornhausen (SC) e Guilherme Palmeira (AL). O texto não será divulga-
do de imediato, a não ser que seja necessário para afastar o perigo da
aplicação da fidelidade partidária.

Até o final da tarde, além de Aureliano e os senadores, sete deputados
já tinham assinado o manifesto, Wilmar PaUis (RJ), Paulo Lustosa (CE).
Paulo Meiro (SC), Wolney Siqueira (GO), José Carlos Fagundes (MG) ,
Navarro Vieira Filho (MG) e Francisco Erse (RO). Somente deputados
e senadores assinarão o manifesto nesta primeira etapa. Os deputados
estaduais não podem fazê-lo sob pena de anularem as eleições dos delega-
dos nos seus EStados.

(ESTADO DE SÃO PAULO - São Paulo - 2JIlJ84)
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OPINIÃO SERENA E PRUDENTE, DIZ NAVARRO

BRASíLIA (Sucursal) - O Deputado Navarro Vieira Filho (PDS-
MG), da Frente Liberal, disse ontem que o Governador Hélio Garcia,
ao defender a preservação da legalidade, "manifestou opinião serena e
prudente, como tem sido próprio dos que governam o Estado". Em seu
entender, "somente a insinuação de possibilidade de um golpe de Estado
já representa uma ofensa ao presidente da República - que jurou fazer
do Brasil uma democracia, e à Nação, que repudia sugestões dessa ordem".

O parlamentar afirmou que o Brasil já adquiriu maturidade e cons-
ciênci~ que o distinguem de pequenos países, para inseri-lo no grupo das
nações adultas, entre as grandes democracias do mundo. No Brasil _
sustentou- já foi ultrapassada a fase de se falar em golpes.

(ESTADO DE MINAS - Belo Horizonte - 31/10/84)

ACORDO MINEIRO

BELO HORIZONTE - O Governador Hélio Garcia, o candidato da
Aliança Democrática à Presidência da República, Tancredo Neves, e a
Frente Liberal assumiram o compromisso de restabelecerem, a partir de
abril de 1985, as eleições diretas para as Prefeituras das 13 es'tâncias hidro-
minerais de Minas, que em 1980 tinham 350 mil habitantes e 170 mil
eleitores. A maioria dos eleitores das estâncias votou em Tancredo.

Apesar das resistências de parlamentares do PMDB, que bloquearam
até o momento todos os projetos, neste sentido, em tramitação na Assem-
bléia Legisla'tiva de Minas, a inclusão deste item foi decidida por sugestão
do Deputado Federal Navarro Vieira (Frente Liberal), que tem na cidade
de Poços de Caldas - a maior das estâncias hidrominerais do Estado _
sua principal base eJ~itoral e onde perdeu a eleição em 1982 pela
primeira vez.

(JORNAL DO BRASIL - Rio - 30/9/84)

NAVARRO VIEIRA DIZ QUE NÃO FOI CONVIDADO

O Deputado Navarro Vieira Filho (PDS-MG), membro da Frente
Liberal, negou ontem que tenha sido convidado pelo Governador de
Minas, Hélio Garcia, para ocupar uma Secretaria de Estado, em decor-
rência do chamado "Acordo de Minas". Ao comentar informações neste
sentido divulgadas pela imprensa o parlamentar contou que, em São
Paulo, onde esteve na última segunda-feira para participar de homenagem
ao banqueiro Olavo Setúbal, encontrou-se com o governador mas não
ouviu deste nada sobre o assunto.

Navarro admitiu que seria "uma honra para qualquer político par-
ticipar do governo de seu Estado, principalmente como representante de
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um grupo tão expressivo e de tanto valor como este que compõe a F.rente
Liberal em Minas". Afirmou, porém, que não está "pesoalmen'te pleItean-
do lima Secretaria" e que desconhece "qualquer trabalho de membros da
Frente Liberal em favor de nomes".

O parlamentar mineiro afirmou, porém, que caso lhe fosse formu-
lado um convite dessa natureza, teria dificuldades em aceitá-lo: "Min?a
luta é pelo pronto restabelecimento da autono~ia política das estân~Ias
hidrominerais", disse, acrescentando que, nessa hIpótes~, s?as bases el~Ito-
rais - Caldas e Poços de Caldas, justamente duas estanCIas - podenam
julgar que "havia abandonado a luta".

Navarro Vieira contou que teve uma conversa com Tancredo Ne,:es,
antes que este renunciasse ao go~e~no. de Minas ,e ~isse-lhe que ~ua ~alOr
preocupação em apoiá-lo à PresIdenCIa .d~ Re~>ublIca era a

A
sa~Is~~çao de

suas bases, ou seja, "a realização das eleIçoes duetas nas estanCIaS .

(OLTIMA HORA - Brasllia - 14/9/84)

MAIORlA DA FRENTE LlBERAL JA FOI FAVORAVEL
ÀS DlRETAS

Da relação de 41 deputados federais integrantes da Fren~e Liberal do
PDS, que apóia a candidatura indireta de Tancredo Neves, ~o PMDB,
. P 'dA

• da Repu' blica 36 votaram a favor do restabeleCimento dasa reSI enCIa ,
eleições presidenciais dire'tas~ e~ abril último, quando o Congresso apre-
ciou a emenda Dante de OlIveIra. .

Os frentistas pró-diretas são os seguintes deputados: AéCI~ Cunha
(MG) , Alcenir Guerra (PR), Alvaro Vale (RJ) , Augusto Trem (RS) ,
Antônio Dias (MG), Emílio GaBo (MG) , Evald~ Amaral (MG), Fer-
nando Bastos (SC), França Teixeira (BA), FranCISCOErse (RO), Geral-
do Melo (PE), José Jorge (PE), Herbe~t L~vy ~SP), Humber~o Souto
(MG) , Inocêncio Oliveira (PE) , Israel PI~heIro FIlho (MG) , JaIme San-
tana (MA), Jairo Magalhães (MG), Joao Alberto (MA), José Ca:l?s
Fagundes (MG) , José Lourenço (BA), José Mac~~do (MG), Mano
Assad (MG), Maurício Campos (MG), Navarro VIeIra (MG) , Norton
Macedo (PR), Paulino Cícero (MG), Paulo Melro (59, Paulo Lusto~a
(CE) , Pedro Collin (SC), Saulo Queiroz (MS), S~rney FIlho (~A), StélI.o
Dias (ES) , Tarcísio Buriti (RN) , Tomaz Nono (AL) e WIlmar PaBIs
(RJ) .

(FOLHA DE S. PAULO - São Paulo - 19/8/84)

FRENTISTAS GARANTEM QUE NÃO HAVERA RECUO

BRASíLIA (de João Augus'to Moreira Filho, enviado especial)
Será uma tarefa praticamente impossível a que o Ministro da Justiça,
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Ibrahim Abi-Ackel e os demais mInIstros do Presidente João Figueiredo
vão empreender, no sentido de fazer retornar ao PDS os parlamentares
que hoje integram a Frente Liberal. No caso de Minas, principalmente,
os "frentistas" não admitem nenhum recuo na postura adotada até agora
e que o apoio ;1 candidatura do Governador Tancredo Neves é um fato
que não se discute. Lembram os parlamentares mineiros que a dissidência
no PDS, originada nos constantes erros do governo e a completa margi-
nalização dos políticos pelo Palácio do Planalto, teve seu primeiro sinal
mais afetivo quando da formação do grupo "Participação". Daí, seguiu
com a criação do bloco Pró-Diretas, objetivando a aprovação da emenda
Dante de Oliveira, e agora o rompimento total, através da Frente Liberal,
POSsibilitando a Aliança Democrática que apoiará o Governador de Minas
no Colégio Eleitoral, a 15 de janeiro de 85.

Por sua vez, o Deputado Navarro Vieira mesmo acreditando que o
governo e o candidato Paulo Maluf vão jogar toda sua força, no sentido
da recomposição do partido, considera que esta tentativa chega tarde.
"A nossa luta vem de muito tempo dentro do próprio partido, na ten'ta-
tiva de corrigir as distorções internas e a relação com o governo. Nós
entendemos que MDB e ARENA eram partidos dentro de um processo
revolucionário, mas quando veio a reformulação partidária, e liberdade
para a imprensa através da abertura democrática, nós do PDS continua-
mos subservientes, na condição de partido do governo e não partido no
governo. A voz interna do partido nunca era ouvida surgindo daí o
movimento Participação, desdobrando-se no grupo Pró-Diretas para ter-
minar na Frente Liberal".

Para Navarro, os estrategistas do Planalto e da candidatut:,a Paulo
Maluf vão sofrer uma forte frustração na tentativa de recompor o partido
tão tardiamente. A época de recomposição partidária e de Illelhoria do
relacionamento com o governo seria quando surgiu a chapa Participação,
ocasião em que pretendíamos fazer com. que o partido voltasse aos seus
princípios programáticos e o governo representasse a vontade do PDS,
que era a do povo. Se nós tivéssemos conseguido êxito, o PDS seria hoje
o grande par'tido deste País, com uma ação voltada para o interesse popu-
lar, identificado com as mais legítimas aspirações da Nação brasileira. Não
nos ouviram, deram-nos as costas e agora não é hora de composição. Temos
hoje uma definição plena e consciente no sentido de caminhar para a
formação de um novo partido".

O parlamentar garantiu também que as pressões que se pretende
fazer sobre os integrantes da Frente Liberal serão marcadas pelo insucesso,
lembrando que isto ficou parado à época da formação do grupo Pró-
Diretas. Naquela ocasião, quando todos fomos chamados a conversar com
o Presidente Figueiredo, o governo conseguiu que 32 fossem contra a
emenda das diretas, mas os remanescentes hoje integram a Frente Liberal.
Não há quem no governo, seja quem for, possa nos dcmover de nossa
posição."

(ESTADO DE MINAS - Belo Horizonte - 14/8/84)
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AUS£NCIA DE 12 MINEIROS

Dos 13 deputados federais mineiros que integram a Frente Liberal,
não deverão comparecer à convenção os Deputados Humberto Souto,
Israel Pinheiro Filho, José Machado e Navarro Vieira, todos estes com
dois votos, já que são também membros do Diretório Nacional pedessista.
Estarão, ainda, ausentes da convenção, os "liberais" - Deputados Paulino
Cícero, Mário Assad, Aécio Cunha, Maurício Campos e José Carlos
Fagundes.

Por compromissos "assumidos anteriormente", como eles fazem questão
de ressaltar, deverão comparecer à convenção do PDS, e do grupo liberal
mineiro, apenas os Deputados Carlos Eloy, Castejon Bra;nco, Emílio
Gallo e Jairo Magalhães. Com isto, dos 13 nomes da Frente Liberal na
bancada federal de Minas, nove não deverão comparecer à convenção e
quatro lá estarão provavelmente para sufragar o nome do presidenciável
Paulo Maluf, como adiantam muitos parlamentares mineiros.

Ainda da Frente Liberal, em Minas, estarão ausentes os notáveis do
partido, ou seja, o vice-presidente Aureliano Chaves - carro-chefe da
dissidência pedessista que abriu mão dos dois votos que detinha na con-
venção - e o ex-governador Francelino Pereira, que também contava
dois votos, já que ambos integravam o Diretório Nacional e a"relação de
delegados convencionais.

(ESTADO DE MINAS - Belo Horizonte - 10/8/85)

DI VER G£NCIAS

O Deputado Navarro Vieira Filho (PDS - MG) lembra as resistências
de suas bases partidárias - em Poços de Caldas, no Sul de Minas - no
começo da Frente Liberal. Há cerca de um mês, ele reuniu seus correligio-
nários para discutir o Acordo Mineiro. "Houve duas unanimidades",
conta Navarro. "Todos queriam fazer um novo partido, mas ninguém
queria apoiar Tancredo". Saiu sozinho na reunião, mas aos poucos reuniu
novamente seus seguidores, e eles impuseram apenas uma exigência a
Tancredo: retirar da cidade a condição de estância hidromineral, o que
lhes permitirá disputar uma eleição direta para a Prefeitura.

O que ocorre, opina Navarro. é que todos sabem do desgaste que
sofreu a legenda do partido do Governo. Até duas eleições passadas, a
antiga ARENA tinha 13 vereadores na cidade. contra dois do PMDB.
Hoje, o PMDB tem a maioria de nove vereadores, contra seis do PDS.
"Da aversão de apoiar um adversário da eleição passada, as bases natu-
ralmente passam a compreensão de que não vai se votar no Tancredo
do PMDB, mas no Tancredo da Aliança. E que temos que fazer um novo
partido, porque não podemos ser eternamente dissidência".

(JORNAL DO BRASIL - Rio - 5/8/84)
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ACORDO DE MINAS DEFINE PODER MUNIC1PAL

BELO HORIZONTE - O Governador Tancredo Neves e integran-
tes da Frente Liberal em Minas concluíram, no domingo e ontem, os
entendimentos para definir o principal critério destinado a consolidar e
tornar irreversível o Acordo de Minas: a correnle majoritária, seja ela
da Frente, seja do PMDB, terá o mando político em qualquer município
do interior do Estado.

(...)

ESTÂNCIAS

'0 Governador Tancredo Neves comprometeu-se ontem a liberar a
bancada estadual do PMDB em Minas para votar favoravelmente em
qualquer projeto de lei que restabeleça as eleições diretas nas 13 estâncias
hidrominerais do Estado, revelou o Deputado Navarro Vieira (PDS-MG),
integrante da Fren'te Liberal.

O deputado, que não vai comparecer à Convenção Nacional do seu
Partido, disse acreditar que os outros 11 deputados federais mineiros que
a integram também não irão. São eles os Deputados Aécio Cunha, José
Machado, Jairo Magalhães, Humberto Souto, Israel Pinheiro, Mário
Assad, Fagundes Neto, Maurício Campos, Antônio Dias, Carlos Eloy e
Paulino Cícero.

Para Navarro Vieira, não existe nenhuma decisão oficial da Frente
Liberal de não comparecer à Convenção do PDS. Mas a simples formali-
zação do acordo com o PMDB para votar no candidato das oposições à
Presidência da República já define o desligamento definitivo do Partido:

- No encontro com o Governador Tancredo Neves, eu disse-lhe cla-
ramente que não iria à Convenção, por já estar integrado na Frente Li.
beral. E apenas lhe fiz uma reivindic<fção: a realização de eleições diretas
nas estâncias hidrominerais imediatamente. E o Governador concordou.

As 13 estâncias, cujos prefeitos foram nomeados pelo Governador
Tancredo Neves, sãc:. Axará, Caldas. Cambuquira, Carangola, Caxambu,
J acutinga, Lamb:.ri, Monte Sião, Passa Quatro, Patrocínio, Poços de
Caldas, São Lourenço e Tiradentes.

Navarro Vieira acrescentou que recebeu um telefonema do Depulado
~aulo Maluf pedindo-lhe apoio, mas respondeu que já estava comprome-
tIdo com a Frente Liberal e, por isso, não iria comparecer à Convenção.

(JORNAL DO BRASIL - Rio de Janeiro - 7/8/84)

DEPUTADOS ACHAM QUE É TEMERIDADE

BRASíLIA (Sucursal) - Integrantes da Frente Liberal do PDS como
os Deputados Navarro Vieira (MG) e José Lourenço (BA) estão conven.
cidos de que o Planalto já não tem condições de lançar mão de um ter-
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ceiro nome capaz de garantir a vitória do candidato governista no Colégio
Eleitoral. Eles asseguram que seria uma "temeridade" qualquer manobra
para derrolar a candidatura Paulo Maluf na convenção do PDS, caso o
ex-governador paulista mantenha a sua candidatura.

"Se o Maluf não renunciar, não participaremos da convenção do
PDS nem mesmo para votar em nomes como o do líder Nelson Marche-
zan ou do Governador de Pernambuco Roberto Magalhães, que tem a
simpatia de todo o PDS", disse José Lourenço. Para o deputado baiano,
que também é um dos líderes da Frente Liberal no Congresso, mantida a
candidatura Maluf, nenhum outro candidato do PDS teria condições de
derrotá-lo na convenção do partido, "pouco adiantando os esforços do
governo nesse sentido".

Esta também é a opinião do Deputado mineiro Navarro Vieira, para
quem "o Planalto demorou demais para acordar" e o quadro sucessório
vem-se definindo em torno apenas das candidaturas Paulo Maluf e Tan-
credo Neves.

(ESTADO DE MINAS - Belo Horizonte - 21/7/84)

CONSENSO AINDA É SONHO DE LEITÃO

Tarcísio Holanda, da Editora Política

O Ministro Leitão de Abreu está empenhado em um novo esforço
para tentar uma reconciliação interna no PDS, atraindo para o es'tuário
partidário os rlissidentes da Frente Liberal, surgindo, como nomes dentre
os quais poderia surgir o quinto candidato, o líder Nelson Marchezan,
o Ministro da Previdência Social, Jarbas Passarinho, o Ministro Leitão,
o General Costa Cavalcanti e o General Rubem Ludwig.

O Deputado Nelson Marchezan evitou deliberadamente falar ontem
aos jornalislas no encontro diário que mantém com a imprensa. A respeito
da sua possível candidatura, como solução conciliatória, dentro do PDS,
disse apenas que a lembrança o lisonjeava, era um estímulo, mas que
não postulava qualquer candidatura, e apenas se empenha em favor da
reunificação do PDS.

(...)
O Deputado Navarro Vieira (PDS-MG) informou a amigos do Depu-

tado Nelson Marchezan que suas bases no interior de Minas encaram o
líder do partido na Câmara como o nome mais indicado como candidato
de conciliação. "As coisas estão evoluindo. O Palácio do Planalto está
agora desejoso de encontrar uma solução. E já está participando do pro-
cesso. Isso já está acontecendo".

O Minis'tro Leitão de Abreu está conversando com o vice-presidente
Aureliano Chaves e pedindo-lhe tempo. Parlamentares do PDS acreditam
que o ultimatum da Frente Liberal, que terminaria amanhã, para que o
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PDS encontre um novo caminho na sucessão, poderá ser prorrogado por
mais urna semana, "para dar tempo à evolução dos fatos".

O vice-presidente Aureliano Chaves está advertindo seus amigos de
Minas Gerais que ainda não tornou a decisão de apoiar a candidatura do
Governador Tancredo Neves, alimentando a esperança de que seja possí-
vel encontrar urna solução interna no PDS o que provoca apreensões nas
oposições.

(CORREIO BRAZILlENSE - Brasília - 19/7/84)

ESPERANÇA DE UNIR PARTIDO DIMINUI APÓS
A AUDII!.NCIA

BRASíLIA - A recusa do Deputado Paulo Maluf de retirar a sua
candidatura à Presidência da República reduziu as esperanças de parla-
mentares e líderes do PDS que, até ontem à tarde, acreditavam na possi-
bilidade de união do partido e no eventual surgimento de um novo nome.

- Tenho urna triste notícia para te dar. Maluf disse ao Presidente
Figueiredo que mantém a sua candidatura - comunicou o Líder do Go-
verno na Câmara, Nelson Marchezan, ao Deputado Navarro Vieira (PDS-
MG) , que é um dos dissidentes do PDS.

Nos últimos dias, vários parlamentares, entre eles o Senador Albano
Franco (PDS-SE), sugeriram o lançamento da candidatura de Marchezan,
corno fórmula para unir o PDS. O próprio Navarro Vieira que, corno o
resto da Frente Liberal, apóia a candidatura do Governador Tancredo
Neves, disse que as bases eleitorais de seu Estado aceitariam de bom grado
o nome de Marchezan. O deputado ponderou, porém, que o surgimento
de um terceiro nome do PDS só seria viável se Maluf e o Ministro Mário
Andreazza retirassem as suas candidaturas.

(O GLOBO - Rio de Janeiro - 19/7/84)

NAVARRO VI!. APOIO PARA NOVO PARTIDO

BRASíLIA (Suéursal) - "Minhas bases estão, de forma quase unâ-
nime, dispostas a seguir o vice-presidente Aureliano Chaves, até mesmo
na formação de um "novo partido", disse ontem o deputado Navarro
Vieira Filho (PDS-MG), ao deixar o gabinete da Vice-Presidência da
República. Navarro manifestou a Aureliano sua preocupação "um cer-
to exagero de prudência" na formalização da aliança entre os liberais
do PDS e a oposição.

"Respeito a maneira de agir do vice-presidente, que pretende aguar-
dar até a última possibilidade de entendimento no PDS. Mas expliquei
a ele que as bases querem saber o quanto antes qual será o nosso rumo
político", afirmou o parlamentar, após conversar por cerca de urna hora
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com Aureliano. Segundo ele, o vice recebeu com satisfação esse comen-
tário, pois prefere ser criticado por excesso de zelo do que por precipitação.

Navarro Vieira disse que, em contato recente com lideranças polí-
ticas de base do Sul de Minas. pôde observar que aqueles setores estão.
na maioria, dispostos a seguir a linha política do vice-presidente".

"Existia urna quase unanimidade em torno da candidatura Aurelia-
no Chaves. Houve urna frustração com o seu afastamento da sucessão
e um choque inicial quando se falou na candidatura do governador Tan-
credo Neves. Praticamente, este choque está superado. A tendência é
de superá-lo totalmente, numa demonstração de confiança em Aureliano
Chaves", afirmou o deputado mineiro.

Navarro acrescentou que o adiamento da decisão da Frente sobre
o apoio a Tancredo, para a próxima semana, não significa um retrocesso
nessa disposição. Segundo ele, "o vice-presidente mantém a mesma po-
sição do manifesto à nação, mas acredita que devem ser esgotadas as
possibilidades no PDS".

(ESTADO DE MINAS - Belo Horizonte - 9/7/84)

PDS: CONSENSO NÃO É CAPITULAÇÃO

BRASíLIA (Sucursal) - O governo de conciliação r.:\cional, de
consenso, apregoado pelo manifesto à Nação divulgado pelo vice-presi-
dente Aureliano Chaves, não deve ser entendido corno intenção de
capitulação dos liberais do PDS às forças da oposição que sustentam a
candidatura Tancredo Neves, mas representativo do desejo de toda a so-
ciedade brasileira.

A advertência é do deputado Navarro Vieira Filho (PDS-MG),
para quem a proposta da Frente Liberal, da qual é integrante, não está
voltada para soluções imediatistas, que garantam apenas urna mudança
superficial, de nomes, sem um conteúdo previamente estabelecido e que
tenha corno objetivo o pleno atendimento dos anseios nacionais.

"O Brasil de cada um de nós, das eleições diretas, da democracia,
começa por nossos municípios", lembrou o parlamentar mineiro ao
afirmar que "o governo de conciliação nacional deve atingir a todos os
setores da Nação. Para isso é necessário que seja suprapartidário, e nele
não se identifique o ranço do personalismo, da oportunidade de ferir
antigos adversários".

Os protagonistas dessa batalha devem permanecer "de espírito aber-
to, dispostos a fazer prevalecer o interesse coletivo e não de grupos", sa-
lientou Navarro Vieira. Ele reconhece que esse movimento deva partir
das lideranças políticas maiores, mas nem por isso aconselha a margina-
lização daqueles que nos Estados e municípios sempre estiveram vigi-
lantes "na luta pelo regime democrático e preservação dos valores
nacionais.
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"É preciso que todas as correntes democráticas, que buscam a nor1-
malização instiítucional se esforcem para não se desviarem dos seus
verdadeiros objetivos", ressalta o deputado. Ele adverte que numa fase
como a vivida pelo Brasil, "é preciso ter consciência e boa vontade para
se chegar ao aprimoramento das instituições".

(ESTADO DE MINAS - Belo Horizonte - 8/7/84)

BLOCO ESTUDA FORMAS DE ATUAÇÃO

( ...)

Na Câmara, os deputados dissidentes chegaram à mesma conclusão:
"A jurisprudência para a formação de blocos existe apenas para uma
exceção, que foi a reformulação partidária de 1978, quando foram ex-
tintos todos os partidos", informou Navarro Vieira Filho (MG) , já com
toda a literatura sobre o assunto nas mãos.

Na prática, os dissidentes formarão blocos na Câmara e no Senado.
Mas, formalmente, não podem desligar-se do PDS, porque correm o risco
de perda dos mandatos - exceto três Senadores, José Sarney, João Cal-
mon e Luiz Cavalcanti, que foram eleitos pela legenda da ARENA.

( ...)

"Vamos falar a verdade. Não estamos formando bloco nenhum.
Este é um novo partido". Assim enfático, o Deputado Navarro Vieira
(PDS-MG) explicava a amigos o objetivo do Vice-Presiden(e Aureliano
Chaves e do Senador Marco Maciel com sua Frente Liberal.

(JORNAL DO BRASIL - Rio de Janeiro - 4/7/84)
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CORDEIRO E DALLA ANALISAM
DIRETAS, JÁ

o deputado Albérico Cordeiro (PDS-AL) acertou, ontem, pelo te-
lefone, um encontro, segunda-feira, em Brasília, com o presidente do
Congresso Nacional, senador Moacir Dalla, para saber do andamento
das emendas constitucionais dos seus colegas Navarro Vieira e Theodoro
Mendes, que tratam das eleições diretas para Presidente da República.

Preocupado com o arrefecimento de ânimo na classe política pelo
pleito direto, disse, todavia, que se sente à vontade ao continuar bus-
cando fórmulas que viabilizem o pronunciamento popular para a suces-
são do presidente João Figueiredo, Para ele, a eleição direta "é a única
fórmula ainda existente, quando o País se encontra à beira do caos".

(JORNAL DE BRASILIA - Brasília - 25/7/84)

DEPUTADO V£ BOA SAlDA COM
CARDOSO NA VICE

o eventual lançamento do senador Fernando Henrique Cardoso
(PMDB-SP), como vice-presidente, numa chapa de coalisão, encabeçada
por Aureliano Chaves seria "uma boa fórmula para um governo de tran-
sição", opinou ontem o deputado Saulo Queiroz (PDS - MT) ao co-
mentar essa hipótese, com que acenou um dos assessores do vice-presidente.

Segundo Saulo, membro do grupo "pró-diretas" e vinculado à can-
didatura do vice, o senador Fernando Henrique "é um bom nome pois,
entre os parlamentares do PMDB, ele é um dos que tem trânsito asse-
gurado nas várias tendências reunidas no partido".

Mais cauteloso, o deputado Navarro Vieira Filho (PDS-MG) afir-
mou: "Continuo firme como pedessista, e acredito que Aureliano
Chaves tem condições de ser apontado candidato de consenso, mas com
o vice de nosso próprio partido". Em sua opinião entretanto, o momen.
to torna prematura a discussão em torno de nomes e chapas: "Estamos
ainda discutindo critérios. Discutir nomes agora, sem o amadurecimento
de um acordo prévio, iria apenas complicar os fatos".

Navarro observou que o lançamento dessa chapa dependeria da
aprovação da emenda do Governo - que prevê a apresentação de candi.
datos avulsos - "o que ainda não sabemos se irá ocorrer". Disse, porém,
que o senador Fernando Henrique é, "como o ex-senador Paulo Brossard
e outros nomes da oposição, um político que merece o respeito de toda
a Nação",

(OLTIMA HORA - Brasilia - 8/5/84)
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A GRANDEZA DE UM GESTO

Carlos Érrico Neto •

A tradição da família NAVARRO VIEIRA sempre repousou no vi-
gor da palavra empenhada. Não lhes importa agradar, sobretudo, se
essa atitude conduz à bajulação, que detestam. Dedicados e comedidos,
são acima de tudo, valentes. Preferem a dureza de um comportamento
incisivo, à lisonja, tão aceita nos festins da vida moderna.

Amigos vigorosos, "nas cumeadas e nas planícies" - são sensíveis
a toda demonstração de fidelidade. Não esquecem o testemunho da ami-
zade duradoura, assim como não perdoam os que vacilam. Preferem o
inimigo sincero ao amigo falso.

NAVARRO VIEIRA, pai, foi e é assim.
Iniciou a vida pública construindo uma estrada que edificou com

sinceridade e obstinação. Ninguém poderá apontar.lhe o menor deslize
ao longo da carreira austera. Deixou o plenário, vertical, porque detesta
a horizontalidade dos homens. Transmitiu ao herdeiro, NAVARRO
VIEIRA FILHO, o mais precioso legado: "dizer um 'NÃO', com certeza,
a ter que proferir um 'SIM', com indecisão".

Se esses critérios não tivessem tido origem no berço e, não fosse a
disciplina recebida, de que todo ato exterior deve corresponder, neces.
silriamente, a um prolongamento da alma, como fisionomia do caráter
e bússola de todas as condutas, talvez o DEPUTADO NAVARRO
VIEIRA FILHO sucumbisse, no instante em que o Presidente JOÃO
BAPTISTA FIGUEIttEDO, - frente a frente, - exigiu-lhe a decisão de
"NÃO VOTAR NAS DIRETAS JA", cujo projeto de lei tramitava pela
Câmara Federal.

Foi, sem dúvida, esse, o mais duro "NÃO" de sua vida ...
Preferiu, no entanto, ser incisivo com o Chefe da Nação que

tem a seu crédito a "abertura", a trair o VOTO, também recebido nas
urnasl Mas nessa hora de firmeza, ele interpretou a VOZ DO POVO
que não esquecerá a grandeza desse gesto.

Finalmente, tenho certeza, que sua frase, proferida com altivez, na
seqüência desse diálogo difícil, deverá passar à história, com a mesma
grandeza das montanhas de Minas, isto é, contendo OURO e FERRO:
"que democracia é essa, Presidente, que não ouve o clamor do Povo?".

Parabéns, deputado.
Estou orgulhoso de sua atitude como fiel intérprete de meu voto.

(JORNAL DA MANTIQUEIRA - Poços de Caldas - 6/5/84)

• Carlos í.rrico Neto é advogado, professor e político em Poços de Caldas - MG.
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INSTALA-SE A COMISSÃO QUE VAI
ESTUDAR A ELEIÇÃO

BRASíLIA Com a instalação, quarta-feira, da comlssao mista d()
Congresso que vai apreciar o emendão do Governo, será aberta efetiva-
mente a discussão da questão sucessória. A tramitação do projeto come-
çou provocando tensão entre os partidos de oposição e a liderança do
Governo, que não aceitou a indicação do Deputado Jarbas Vasconcellos
(PMDB.PE) para presidir a comissão e quer controlar também o cargo,
além de indicar para relator da matéria o Senador Aderbal Jurema, que-
brando antigo acordo partidário.

Depois da instalação da comissão, na quinta.feira, será aberto o pra-
zo para apresentação de emendas ao projeto oficial, que vai até o dia lQ de
maio. Como a matéria é polêmica e envolve a mais importante questão
politica do momento, que é o restabelecimento das eleições diretas para
a Presidência da República a secretaria da comissão está prevendo a
apresentação de center:tas de subemendas. .

Os partidos de oposição, já começaram a preparar um substitutivo
a proposta do Executivo, o qual será patrocinado pelo grupo pró-diretas
do PDS para evitar que o Governo faça restrições a sua autoria.

( ... )

O substitutivo das oposições está sendo elaborado por uma comissão
interpartidária e basicamente reproduz a subemenda que o grupo Pró-
Diretas apresentou à emenda do dep4tado N avarro Vieira, atualmente
em tramitação no Congresso e que também, restabelece. eleições diretas
para a Presidência.

(JORNAL DO COMMERCIO - Rio de Janeiro - 29/4/84)

BOLETIM DE BRAS/LIA

Pró-Diretas do PDS continua

O Grupo Pró-Diretas do PDS, em nota ontem, afirma que continua-
rá unido em torno das aspirações "maiores do povo brasileiro", entre as
quais destaca como fundamental o restabelecimento de eleições diretas
em todos níveis, "cujo espírito" está consubstanciado na emenda apre-
sentada pelo grupo e anexada à proposta Navarro Vieira.

O grupo também decidiu participar dos entendimentos no Congres.
so Nacional para definir no País um modelo institucional democrático
e estável.

O último item da nota afirma que o Grupo Pró-Diretas continuará
"lutando" junto ao PDS e a todos os segmentos politicos nacionais pelo
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fortalecimento do Poder Legislativo, "fator indispensável à estàbilidade
democrática" .

(CORREIO DO POVO - Porto Alegre - 27/4/84)

INFORME DE BRASlLIA

O grupo das pró-diretas dentro do PDS, que tem em Minas uma
sólida base política e eleitoral, não se deu por vencido após ver a emen-
da Dante de Oliveira derrotada na noite de anteontem. Pelo contrário,
partiu para a consolidação das idéias que são a razão da existência do
grupo. Ontem, Humberto Souto, Navarro Vieira e José Carlos Fagundes
trabalhavam para ampliar o grupo, entre outros.

. .
(ESTADO DE MINAS - Belo Horizonte - 27/4/84)

"Só CONSTITUINTE ALTERARÁ EM ESS£NCIA"

A Comissão Interpartidária que elabora a emenda pró-diretas à re-
forma constitucional proposta pelo Governo decidiu ontem restringir o
texto às modificações necessárias para uma transição democrática, por
entender que a atual Constituição apenas poderá ser modificada em sua
essência através de uma Assembléia Nacional Constituinte.

A informação foi dada ontem pela Comissão Interpartidária a depu-
tados oposicionistas e dissidentes do PDS. O resultado de seu trabalho
será ap~esentado como subemenda à proposta do Governo, pelo grupo
pró-diretas. "Nós estamos negociando internamente, e o resultado de
nosso trabalho é uma proposta de consenso do grupo pró-diretas e das
oposições", informou o deputado João Gilberto (PMDB-RS), na reunião.

Com base na antiga emenda pró-diretas - que está anexada à emen-
da Navarro Vieira - e na proposta do Governo, a Comissão decidiu incluir
no texto da subemenda as eleições diretas em novembro, para presidente,
prefeitos de Capitais, estâncias hidrominerais e áreas de segurança na-
cional. Dá, ainda, poderes constituintes ao Congresso Nacional eleito
em 1986 - que, neste ano, verá extinto os mandatos dos senadores "biô-
nicos" eleito.s indiretamente em 1978.

(FOLHA DA TARDE - São Paulo - 2/5/84)

PRÓ-DIRETAS RENOVARÁ O "ATAQUE"

BELà HORIZONTE - "Vamos renovar o ataque e votar, na pri-
meira oportunidade, outra emenda constitucional restabelecendo eleições
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diretas, já, porque este é o anseio do povo brasileiro", disse ontem, nesta
Capital, o deputado Mário Assad (PDS-MG), integrante do grupo Pró-
Diretas. O parlamentar mineiro acha que nova emenda terá condições
de ser aprovada tranqüilamente pela Câmara dos Deputados.

O deputado Mário Assad assinalou que o grupo Pró-Diretas tem sua
própria emenda, já acoplada, em forma de subemenda, à emenda do
deputado Navarro Vieira (PDS-MG) que restabelece eleições diretas nas
estâncias hidrominerais. Agora, ao invés da Emenda Dante de Oliveira,
poderemos partir para votar a Emenda Navarro Vieira.

(DIÁRIO POPULAR - São Paulo - 1/5/84)

PEDESSISTA DEFENDE DIRETA, JÁ

Repudiando toda forma de "pressão que extrapole o campo da po-
lítica, toda manifestação de prepotência e de força como forma de
ameaça à livre deliberação do Congresso Nacional", o deputado Navarro
Vieira Filho (PDS-MG), do grupo "pró-diretas", defendeu eleições ime-
diatas em todos os níveis ainda para este ano e repudiou toda forma de
"pressão constrangedora" e de "radicalização do processo político".

GREVES E CONFRONTOS

Navarro Vieira Filho condenou qualquer ameaça de greve política
no próximo dia 25, "lembrando que greve é instrumento de conquistas
sociais e trabalhistas e, portanto inadequado à luta política".

"Repudio também - enfatizou o deputado - "as agressões verbais
que temos presenciado neste Plenário, contra instituições e autoridades
da República e a companheiros do partido".

Destacou Navarro Vieira Filho que "o Congresso Nacional, dentro
de curto espaço de tempo, será chamado a deliberar sobre três proposi-
ções de emendas à Constituição, restabelecendo eleições diretas: a das
oposições, a do "grupo pró-diretas do PDS" e a do presidente Figueiredo.
Qualquer que seja, entretanto, a decisão a ser tomada pelo Congresso, é
imperioso fazê-la livre de coações e pressões ilegítimas, que possam ferir
o livre funcionamento deste Poder".

DELIBERAÇÃO LIVRE

Afirmou o parlamentar mineiro que "temos, os congressistas, um
mandato legítimo, temos a responsabilidade da representação do povo
que nos elegeu, delegando-nos o exercicio da manifestação de sua von-
tade política. Temos, em consequência, o direito da deliberação livre
de constrangimentos, venham de onde vierem".

,1l5

---1:=======-=-=-=-=-=-=------



Só com prudência, serenidade e patriotismo conseguiremos contor-
nar o impasse artificial no qual uns poucos radicais nos querem jogar.
A hora é de firmeza de posições, sim, mas também de moderação e lu-
cidez políticas", concluiu o deputado Sebastião Navarro Vieira Filho.

(JORNAL DE MINAS - Belo Horizonte - 25/4/84)

NAVARRO CONVIDOU CHAVES E MOSCONI PARA
A LUTADAS DIRETAS

O Deputado Navarro Filho ao discursar durante o comlClO pelas
diretas na Praça da Fonte Luminosa domingo último, concitou os depu-
tados José Maria Chaves e Carlos Masconi a perquirirem o seu caminho
e lutarem de fato pelas eleições diretas, levando ao Governador Tan-
credo Neves, a reivindicação maior do povo das estâncias mineiras, para
que devolva a cada município, o direito da escolha de seus prefeitos
municipais.

Elogiado por todos os deputados presentes, pela sua postura diante
da pressão sofrida para votar contra a Emenda Dante de Oliveira, Na-
varro Filho, acabou narrando o episódio vivido terça-feira no Palácio
do Planalto, quando disse não ao Presidente, reafirmando seus compro-
missos políticos com o povo e com a sua consciência, de lutar pelas elei-
ções diretas. Afirmou que é membro do grupo participação e do grupo
pró-diretas do PDS e que não mudará sua conduta e amanhã, estará vo-
tando a favor da Emenda que devolve ao povo o direito da esco,lha do
presidente e que continuará a lutar pela eleição de prefeitos de capitais,
;ireas de segurança e estâncias e, para isso, é necessário que os deputados
José Maria Chaves e Carlos Mosconi do PMDB, se engajem com ele
nesse trabalho.

(JORNAL DA MANTIQUEIRA - Poços de Caldas - 24/4/84)

O GOVERNO REAGE

O Presidente afinal foi à luta

Colocado no canto do ringue político pelas gigantescas manifesta-
ções populares a palavra de ordem diretas já, o presidente João Figuei-
redo exibiu na semana passada disposição e fôlego suficientes para fechar
a guarda, recuperar a iniciativa e, assim, tornar bem mais difícil a con-
sumação do golpe definitivo - a aprovação da emenda Dante de Oliveira,
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que restabelece a eleição do presidente da República, já agora em no-
vembro, pela via do voto popular direto. Na noite da última segunda'-
feira, quando as imagens da impressionante concentração humana no
Vale do Anhangabaú, em São Paulo, ainda estavam vivas nas retinas
de milhões de telespectadores, Figueiredo apareceu no vídeo para infor-
mar que a emenda com a qual o governo pretendia enfrentar a oposição
e a praça pública afinal ficara pronta. Entre outras alterações na
Constituição, ela também prevê eleições diretas, mas só para 1988.
N a terça-feira, interrompendo um longo jejum de audiências do gê-
nero, o presidente começou a receber no Palácio do Planalto parla-
mentares do PDS, para pedir-lhes apoio à sua emenda. As conversas se
estenderiam pelo recesso da Semana Santa, agora na Granja do Torto.
N a quarta-feira, enfim, sempre na contra-ofensiva, Figueiredo decretou
medidas de emergência em Brasília e outros dez municípios do Estado
lle Goiás, formando um anel de segurança em torno dos deputados e
senadores encarregados de bloquear a aprovação da emenda Dante de
Oliveira.

Figueiredo preferiu evitar sustos, c foi à luta. Em audiências pessoais
ou em conversas por telefone, o presidente procurou convencer dezenas
de deputados de que os caminhos do seu projeto de abertura política
passam necessariamente pela rejeição da emenda Dante de Oliveira. As
primeiras contas revelavam que o esforço dera certo. Figueiredo assegu-
rara lealdade de alguns, conquistara o apoio de outros, assustara um pu-
nhado de indecisos - em suma, abrira fissuras estratégicas no grupo
pró-diretas do PDS, em cuja ampliação vinham residindo as únicas chan-
ces de aprovação da emenda Dante de Oliveira no 25 de abril. Nessa
maratona de conversas, por sinal, o presidente revelara uma capacidade
de ouvir que parecia ter perdido.

Essa indulgência presidencial surpreendeu agradavelmente o depu-
tado mineiro Navarro Vieira, também do pró-diretas. No começo da'
semana, no Congresso, ele foi abordado por Nelson Marchezan. "O pre-
sidente quer falar contigo", informou o líder da bancada. N avarro Viei-
ra ponderou que, nessas circunstâncias", o encontro talvez fosse desacon-
selhável. Marchezan insistiu e, na quarta-feira, o parlamentar travou no
Planalto um desembaraçado diálogo com Figueiredo.

Antes que o presidente lhe fizesse algum apelo, Navarro Vieira co-
municou, com polidez, que não retiraria o apoio à emenda Dante de
Oliveira. "R~speito seu pensamento", replicou Figueiredo, que pouco
depois invocaria um argumento repetidamente usado nas audiências da
semana passada. "Aceitar diretas agora seria entregar o país às esquerdas
mais radicais", disse o presidente. "Não concordo", retrucou o depu-
tado. "O povo brasileiro não é de esquerda nem é radicaL" Figueiredo,
depois de qualificar de "emocional e fictícia" a campanha pelas diretas,
sustentou que a oposição tentava aproveitar-se de uma aspiração legiti-
ma. "Que democracia é essa que não ouve o clamor do povo?" indagou
Navarro Vieira. "O povo está sendo induzido pela pregação de alguns
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politicos e pela participação de artistas n~ movimento':, r~.spond_eu Fi-
gueiredo. À saída, o deputado fez um convite à concórdia. Eu nao gos-
taria de sair daqui com a antipatia do senhor", disse. "Isso não vai acon-
tecer'l, tranqüilizou o presidente.

(VEJA, 25 de abril, 1984)

PRó-DIRETAS DO PDS ESTA OTIMISTA

-Os parlamentares do grupo Pró-Diretas do PDS, como os deputados
Albérico Cordeiro, Thomaz Nonô, Saulo Queiroz, Israel Pinheiro Filho,
Navarro Vieira, Tarcísio Buriti e outros, têm louvado unanimemente a
disposição do Presidente de arregaçar as mangas e fazer política. Mas
observam que o risco é inerente à ação política e Figueiredo deve arcar
com isso se não for bem-sucedido. A primeira coisa que pretendem é
esclarecer que parte dos deputados recebidos pelo Presidente não apoia-
va as diretas já. Assim, alguns desses parlamentares, à saída do Palácio
do Planalto se declararam contra as diretas já, o que não surpreendeu o
grupo Pró-Diret;ts, mas deixou aos desavisados a impressã~ de. que teriam
sido convencidos por Figueiredo a mudar de voto, contnbumdo para a
formação do clima de rejeição inevitável da emenda Dante de Oliveira.

(CORREIO BRAZILIENSE - Brasilia - 23/4/84)

CONTRA A EMERG£NCIA, DIRETAS JA

Proclamando que quer evitar coação sobre o Congresso, desencadea-
da para forçar a aprovação da emenda Dante de Oliveira, o governo
decretou as medidas de emergência, cujo efeito prático consiste em coagir
o Congresso, levando-o a rejeitar essa mesma emenda. Os argumentos
de que se lançou mão para justificar a violência a que corresponde a
adoção de tais medidas são simplesmente deploráveis; não resistem à
análise superficial com que se pudesse avaliá-los. Independentemente da
emergência, dedica-se o presidente da República - de repente estimu-
lado a intensificar seu expediente palaciano, prolongando-o até - a
convidar ao Planalto deputados pedessistas, que dele ouvem apelos vee-
mentes para votar contra a proposição que visa à promulgação das
diretas já.

( ... )

As esquerdas radicais poderão assumir o comando da Nação se as
próximas eleições presidenciais forem diretas, afirmou o general Figuei.
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redo ao deputado Navarro Vieira (PDS-MG), concitando-o a alinhar-se
entre os que dirão não à emenda Dante de Oliveira. Louve-se, desde
logo, a coragem do parlamentar mineiro. Ele não receia ser docemente
convidado a desmentir as palavras que reproduziu, indo fazer companhia
ao deputado Alcides Franciscato - que já foi perdoado porque é amigo,
mas está na rua da amargura, depois de submeter-se a um autêntico ha-
raquiri político,

(Do principal Editorial do jornal O Estado de S. Paulo, de sexta-feira, 20.4.)

PRó-DIRETAS REDUZ LISTA PARA 55

BRASíLIA - O envio da emenda do Governo ao Congresso e a
ofensiva pessoal do Presidente João Figueiredo junto aos integrantes
do Grupo Pró-Diretas do PDS já reduziram a lista formal de adesões ao
grupo de 64 para 55 deputados. Apesar dessa constatação, feita ontem
numa reunião, o Pró-Diretas decidiu continuar, até amanhã, o seu tra-
balho de visitas aos deputados do Partido do Governo, para influenciá.
los a votar a favor da emenda Dante de Oliveira.

TELEFONEMAS

Os partICIpantes da reunião (mais de dez) fizeram um balanço dos
deputados que foram chamados, até agora, ao Palácio do Planalto, para
conversar com o Presidente João Figueiredo, e concluíraI:1 que apenas
uma minoria deles era efetivamente do grupo.

Pelo menos outros dois diretistas, Geraldo Melo e Alceni Guerra,
receberam no sábado telefonemas pessoais do presidente, e disseram a
ele que votarão de qualquer forma a Dante de Oliveira. Melo informou
que foi uma conversa descontraída, onde o Presidente encontrou tempo,
inclusive, para falar de futebol. Guerra falou 20 minutos com o Presi-
dente.

Navarro, Melo e Guerra - os três que conversaram com o Presiden-
te pessoalmente ou por telefone, e que estavam presentes à~reunião do
Pró-Diretas - acentuaram que fizeram questão de dizer a Figueiredo os
motivos pelos quais votarão pelas diretas já. "Eu tive que refutar todos
os seus argumentos. Se eu não fizesse isto, e concordasse, o Presidente
poderia achar, depois da votação, que eu o traí", disse Navarro.

(JORNAL DO BRASIL - Rio de Janeiro - 24/4/84)

SEM CONFRONTO

Defensor da candidatura Aureliano Chaves à sucessão de Figueiredo,
o deputado Navarro Vieira Filho (PDS-MG) tem procurado deixar
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claro ao governo que sua participação no grupo pró-diretas do PDS
não objetiva confrontar com Figueiredo ou o seu governo. Sua meta
é dar força à classe política, a quem cons'fdera como o segmento respon-
sável pela solução dos problemas institucionais através do poder que
detém de mudar a Constituição via Congresso Nacional.

Na conversa que teve com Figueiredo na última quarta-feira. o
deputado mineiro explicou-lhe que sua entrada para o movimento "par-
ticipação" e logo após no pró-diretas, visou buscar o fortalecimento do
PDS como partido que deve merecer o respeito popular. Para Navarro
Vieira o PDS não deveria ter herdado a imagem da antiga Arena. tid:i
como partido do "amém" .

•Foi contra isso que ele decidiu lutar. Contra o comodismo da cúpu-
la pedessista. a atitude que, na sua opinião, afasta o p~rtido. das causas
populares. O engajamento do deputado Navarro VIeIra FIlho e seus
companheiros de grupo no movimento pelas diretas é o resp.onsável,
hoje, pela simpatia que o PDS ainda consegue despertar nos eleItores.

(ESTADO DE MINAS - Belo Horizonte - 23/4/84)

FIGUEIREDO BUSCA MAIS APOIO

BRASíLIA (sucursal) - A medida que os deputados do PDS são
convidados para conversar com o presidente Figueiredo, no Palácio do
Planalto, e com ele repassar a situação política do País e pesar a con-
veniência de não se aprovar as eleições presidenciais já, fica evidente a
existência de dificuldades dentro do próprio sistema que sustenta o atual
governo. a impedir a assimilação de mudanças de maior profundidade
na área institucional.

Nos encontros com os deputados pedessistas, o presidente da Repú-
blica não deixa de usar o sêu estilo franco, que às vezes desconcerta
velhos e experientes políticos. Numa das conversas ele se mos~r~u pro-
fundamente magoado com alguns integrantes do PDS pelas poslçoes que
têm assumido em relação ao seu governo. Desabafos esses que. por uma
questão de educação, os parlamentares evitam levar ao conhecimento dos
jornalistas. . .

Como o próprio Figueiredo confirmou ao deputado Na~arro VIeIra
Filho (PDS-MG), um dos mais ativos integrantes do pró-duetas, a ne-
cessidades de se manter o sistema indireto da eleição do seu sucessor' é
ditada por uma constatação que o governo considera irrecusável: o País
não pode, ou não está preparado, para cair nas mãos dos grupos ~e e~-
querda, apontados pelo Palácio do Planalto e seus analistas eleItoraIs
como os prováveis vitoriosos numa disputa popular.

(ESTADO DE MINAS - Belo Horizonte - 20/4/84)
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"DIRETAS IA LEVAM AO CAOS"

Figueiredo apela ao PDS: radicais ganhariam as eleições

"Eleições diretas agora seria entregar o País às esquerdas mais radi-
cais. Há de se compreender que minorias e movimentos de artistas in .•
duziram o povo a uma verdadeira paixão pelo tema". Esta declaraçãoi
e a previsão de que "se a emenda Dante de Oliveira for aprovada, correi-
remos o risco de repetir 1964", foram anunciadas ontem pelo presidente
Figueiredo aos deputados Navarro Vieira (MG) e Francisco Sales (RO) ,
ambos do PDS. convocados ao Palácio do Planalto para "trabalho de
convencimento", a fim de torná-los favoráveis à emenda constitucional
do Governo.

Figueiredo chegou a dizer ao deputado Francisco Sales que o PDS
não teria condições de vencer uma eleição direta agora e as oposições
poderiam eleger um presidente da República, de esquerda radical e até
revanchista, complicando o processo de abertura política. Sales. que era
do grupo Pró-Diretas e favorável às eleições diretas já, deixou o gabinete
presidencial anunciando que a partir daquele momento, ante os argu-
mentos do Presidente, votaria pela emenda do Governo que permite o
pleito somente em 1988.

Navarro Vieira - também do grupo Pró-Diretas - informou ao Pre-
sidente que votará mesmo pela emenda Dante de Oliveira e recebeu a
ponderação de que o País vive momento passional e o Governo espera que
ele não tome nenhuma posição radical.

PRUD.£.NCIA

O deputado Navarro Vieira. durante a audiência. fez uma exposi-
ção inicial ao Presidente a respeito das razões que o inspiraram a parti-
cipar do movimento Participação - que abocanhou 35 por cento dos 121
lugares no Diretório Nacional - e posteriormente do grupo Pró-Diretas,
que promete votar a favor da emenda das diretas já.

A certa altura da exposição do deputado - que pedia a Figueiredo
para não fazer um apelo no sentido de que mudasse de posição, não
votando na emenda Dante - o Presidente disse claramente que o grupo
Pró-Diretas estava "fazendo o jogo" dos adversários do Governo e do seu
partido.

N avarro também contestou essa versão, argumentando que, tanto
na Participação quanto na Pró-Diretas, ele e seus companheiros estavam
procurando ajudar o projeto de redemocratização. através de um traba-
lho que visa a fortalecer o partido e a fazê-lo efetivamente respeitado
perante a opinião pública. Contestou que o grupo Pró-Diretas esteja
contribuindo para o confronto na medida em que se engaja inteiramen-
te a favor do movimento oposicionista.

O Presidente insistiu em que o movimento de mobilização popular
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foi criado artificialmente. observando que, no clima de graves dificulda-
des em que vive o País, se a eleição direta fosse restabelecida agora, o
eleitorado não teria serenidade para uma escolha racional. votando. pelo
contrário. sob o impulso do emocionalismo, o que levaria ao poder os
radicais de esquerda. . . .

.() deputado mineiro lembrou ao Presidente que o povo brasileIrO
não é radical e a grande maioria deseja o aperfe.içoamento. das noss.a~
instituições. Observou que. originalmente, o partIdo g~verlllsta era In-
tegrado por fazendeiros do interi~r, que tinham verdadeiro pavor do co-
munismo e de políticos como Bnzola e Jango. . . .

• Mas. já na formação do PDS, f? deputadf? disse que venflcou: tanto
quanto muitos dos seus companheiros, que Importa.n~es faz~ndel~os ~s-
tavam se passando de armas e bagagens para a op~slçao. A Insatlsf~ça?
com as políticas governamentais tinha levado mUltos deles a adenr a
oposição. • .

Navarro sustentou. ainda. que ele e seus colegas do grupo Pro-Diretas
inspiravam-se no ideal de completa~ Q proce~so de redemoc~ati.zação, se:
guindo o exemplo deixado pelo pai do PreSidente da Repubhca. o ge.-
neral Euclides Figueiredo. .

O parlamentar mineiro elogiou o esforço que empree~de 0_ presI-
dente Figueiredo. procurando. ele mesmo, comandar ~ma artlculaça~ des-
tinada a ganhar a adesão da maioria do PDS para eVitar a aprova~ao da
emenda Dante de Oliveira. Mas, não atendeu ao apelo do PreSidente.
desculpando-se por não poder fazê-lo. . .

Quando foi deixá-lo na porta de seu gabmete, o Preslde~te. voltou
a pedir ao deputado que fizesse uma reflexão serena. e patnótlca. O
deputado objetou que era prudente, o que levou o ~resldente a dar u~a
demonstração de boa memória, lembrando que, apos a sua posse. haVia
feito uma viagem de avião de Campinas à Brasília. tendo ambos conver-
sado bastante.

(CORREIO BRAZlLlENSE - Brasllia - 19/4/84)

FIGUEIREDO: ESQUERDAS PODEM ASSUMIR O PAIS

BRAS/LIA - As esquerdas radicais poderão assu-
mir o comando da Nação se as próximas eleiçõe$
presidenciais forem diretas. A advertência foi feita,
ontem, pelo presidente João Figueiredo, ao depu-
tado Navarro Vieira (PDS-MG), quando este lhe
manifestou a decisão de votar favoravelmente (Ia
Emenda Dante de Oliveira, que restabelece as elei-
ções diretas, já".

Quando o deputado lembrou.lhe que tinha um compromisso com
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a História e a realização de eleições diretas já para o seu sucessor o faria
passar p~ra a. História, o presidente reagiu: "Eu não estou preocupado
com a Hlstóna. mas com o momento político. Nós estamos num impasse
e num momento extremamente difícil", disse Figueiredo, segundo ore.
lato do deputado mineiro.

Navarro Vieira disse que Figueiredo lhe manifestou o sentimento
de que as manifestações populares em favor das eleições diretas é uma
campanha fictícia, pois trata-se de uma manipulação da grande maioria
do povo brasileiro por maiorias radicais. utilizando artistas como instru-
mento de atração das massas.

O ~eputado mineiro disse que o presidente lhe fez um apelo para
a necessidade de manutenção do sistema indireto para a eleição do seU
sucessor. por entender que o País atravessa uma situação muito difícil
em razão do tema das eleições diretas vir sendo tratado por uma extrema
passional idade.

Figueiredo também negou que tenha feito declarações em Lagos e
no Marrocos defendendo o sistema direto e acusando o seu partido, o
PDS, de não querer o restabelecimento do pleito direto. Ele queixou-se
que em Lagos as suas declarações foram distorcidas e mal interpretadas
e no Marrocos não fez qualquer confidência ao deputado Alcides Fran-
ciscato, que inventou suas declarações.

Os apelos e as razões do presidente João Figueiredo não fizeram
mudar a decisão do deputado Navarro Vieira de votar favoravelmente
à Emenda Dante de Oliveira no dia 25: "Eu deixei claro ao presidente
que gostaria de conversar com ele noutras circunstâncias, e que meu
ponto-de-vista favorável ao restabelecimento das diretas já era uma de-
cisão pensada e amadurecida. Eu disse também que não concordava que
o pleito direto levaria o País às esquerdas radicais, porque o povo bra-
sileiro não é esquerdista nem radical. O presidente disse que aceitava
e respeitava minhas razões". Figueiredo. ainda segundo o relato do depu-
tado, disse que era perigoso realizar qualquer tipo de eleição antes de
decidir a questão da sua sucessão, quando Navarro Vieira pleiteou a
realização de eleições já, nas estâncias hidrominerais.

(TRIBUNA DA IMPRENSA - Rio de Janeiro - 19/4/84)

FIGUEIREDO DIZ A DEPUTADO
QUE NÃO QUER REPETIR 64

BRASíLIA - "Se a emenda for aprovada. corremos o risco de ter
outro 64, e isso eu não desejo para o meu país. A emenda do Governo
pretende implantar uma democracia segura. completando o meu proje-
to de abertura". Esse argumento foi utilizado com êxito. ontem, pelo

123



•••••

Presidente João Figueiredo, para dissuadir o Deputado Fr~ncisco Salles
(PDS-RO) - que reproduziu as palavras do Presidente - um dos fun-
dadores do Grupo Pró-Diretas, a votar contra a emenda Dante de Oli-
veira.

Assustado com o que ouvira no gabinete presidencial, o Deputado
disse, à saída da audiência, que votaria contra a emenda das oposições,
"em face da argumentação do Presidente". Visivelmente constrangido,
Salles reproduziu o diálogo travado com o Presidente. enfatizando o
agradecimento do Chefe da Nação à sua decisão de mudar o voto: "Não
sou eu que vou lhe agradecer. Quem vai lhe agradecer é o meu país",
disse o Presidente, conforme relato do parlamentar.

RESIST£.NCIA

Figueiredo disse ao Deputado de acordo com a versão, que se a
emenda Dante de Oliveira fosse aprovada, o PDS não poderia ganhar
as eleições e "o poder seria entregue a algum radical ou revanchista" e,
com isso, "o processo de abertura seria tumultuado".

Mas a argumentação do Presidente, utilizada com variações junto
aos 12 parlamentares recebidos ontem em audiência, na segunda rodada
de conversas em busca da união do PDS, encontrou resistência na obsti-
nação do Deputado Navarro Vieira (PDS-MG). Logo que entrou no
gabinete presidencial o parlamentar pediu ao Presidente para que não
lhe fizesse nenhum, apelo. "porque já tinha uma posição firmada con.
forme sua consciência".

O Deputado disse que Figueiredo aceitou a argumentação, mas disse
que gostaria de expor suas razões para pedir o apoio do PDS contra a
Dante de Oliveira. Com concordância de Navarro Vieira, o Presidente
colocou dois argumentos: o "momento passional" em que vive o país
e a "campanha fictícia" pelas diretas. Em seguida, Figueiredo desmentiu
duas declarações atribuídas a ele, em favor das diretas: a entrevista con-
cedida em Lagos, na África, e as informações do Deputado Alcides
Franciscato, na última viagem ao exterior.

ESQUERDAS

A versão do Presidente é de que se manifestara em favor das diretas,
"mas não agora". Também negou que tivesse delegado ao PDS a respon-
sabilidade do não restabelecimento do pleito direto. Finalmente. o Pre-
sidente manifestou preocupação .com o fato de numa eleição direta o
país correr o risco de ser entregue às 'esquerdas radicais'.

Nesse ponto, os interlocutores divergiram. Navarro Vieira disse:
"O povo brasileiro não é de esquerda, Presidente". Argumentou, ainda,
que não via nas eleições diretas um "fator complicador", como alertara
Figueiredo. "Presidente, eu acredito que o Senhor, com o compromisso
que tem a história passada e futura, não permitiria que isso ocorresse".
De pronto, Figueiredo interrompeu as ponderações do Deputado, dizen-
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do: "Eu não tenho compromisso nenhum com a história", relatou ainda
Navarro Vieira.

No balanço do segundo dia de contatos do Presidente Figueiredo com
parlamentares do PDS, que devem continuar durante a Semana Santa,
por telefone. o insucesso total ocorreu em apenas dois casos: os deputados
Israel Pinheiro e Navarro Vieira, ambos de Minas Gerais, não ficaram
sensibilizados com a argumentação do Presidente.

(JORNAL DO BRASIL - Rio de Janeiro - 19/4/84)

DISSIDP.NCIA DO PDS AV1SA AO LlDER QUE
MANTÉM APOIO À EMENDA DANTE DE OLIVEIRA

BRASíLIA - O simples envio da emenda do Governo ao Congresso
não mudou a posição do Grupo Pró-Diretas do PDS: os dissidentes avi-
saram ontem o líder do Governo na Câmara, Deputado Nelson Marche-
zan. durante encontro de uma hora, que votarão na emenda Dante de
Oliveira, que restabelece as diretas para Presidente este ano.

- Comunicamos ao nosso líder que temos dois tipos de compromisso
com as diretas já. programático e político, e não podemos abrir mão de
nosso objetivo - disse um dos líderes do Pró-Diretas.

SUBSTITUTO

Depois do encontro, que durou cerca de uma hora, Marchezan.
tranqüilo, reagiu: "Não foi bem isso que aconteceu. Eles não comunica-
ram apenas isso, aliás comunicaram que estão examinando o problema.
Depois voltaremos a conversar".

O Pró-Diretas apresentará, em seguida à votação da emenda Dante
de Oliveira e independente da aprovação ou rejeição dela. uma proposta
substitutiva à mensagem de reforma constitucional do Governo. O gru-
po pretende, além de restabelecer a eleição direta para o sucessor de
Presidente João Figueiredo, ampliar as prerrogativas parlamentares con-
tidas na emenda governamental. E já tem o apoio dos partidos de
Oposição.

A decisão foi tomada ontem, em reunião dos dissidentes do PDS com
o presidente do PMDB. Deputado Ulysses Guimarães, e os líderes oposi-
cionistas. Os três representantes do Pró-Diretas - Albérico Cordeiro
(AL), Humberto Souto (MG) e Navarro Vieira (MG) - defenderam,
sem qualquer discordância dos presentes, que deveria partir do grupo
pedessista a proposta de modificação da emenda do Governo, de forma
a evitar resistência por parte de seus companheiros de Partido.

(JORNAL DO BRASIL - Rio de Janeiro - 8/4/84)
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NAVARRO FILHO AFIRMA: "EMENDA PELAS ELEIÇÕES
DIRETAS DEVE SER APROVADA PELO CONGRESSO"

• Apesar de desmentido posteriormente, o pronunciamento do Depu-
tado Federal Alcides Franciscato de que o Presidente Figueiredo havia
lhe confidenciado que se estivesse no Brasil estaria presente ao comício
em pról das eleições diretas para Presidente da República, acontecido
no Rio de Janeiro, pois aquela "era a sua bandeira que o PMDB tenta,
lhe roubar", provocou uma brusca mudança na opinião de muitos depu-
tados, até então indecisos se votariam contra ou a favor da emenda Dante
de Qliveira, a ser apreciada pelo Congresso Nacional no próximo dia 25.

Essas declarações causaram surpresa em muitos parlamentares, che-
gando a dizer que "agora tudo muda de figura", numa clará alusão de-
que muitos ainda estavam indecisos, ou sem uma opinião concreta,
talvez à espera da emenda a ser apresentada pelo Governo Federal, que
deverá chegar ao Congresso na terça ou quinta feira desta semana.

A expectativa torna-se maior ainda a partir da decisão do Vice-
Presidente da República Aureliano Chaves de apoiar abertamente a
aprovação da emenda Dante de Oliveira, inclusive dizendo que promo-
verá uma reunião com os parlamentares que apóiam sua candidatura,
procurando sensibilizá-los para unirem-se no grupo das Pró-Diretas, for-
mado por mais de 50 deputados do PDS favoráveis às eleições.

Segundo declarações do Deputado Federal Navarro Filho, integran-
te do Grupo Pró-Diretas e que também tem uma emenda propondo o
restabelecimento da autonomia política das estâncias hidrominerais, em
tramitação no Senado, as eleições diretas em todos os níveis este ano,
estão cada vez mais próximas de tornar-se realidade. Segundo o Depu-
tado, caso não se consiga o número de deputados pelo PDS necessário a
aprovação da Emenda Dante de Oliveira, ainda restará a possibilidade
do grupo Pró-Diretas apresentar uma Subemenda à sua emenda, ampliando
as eleições diretas para todos os níveis, aí então com tempo suficiente
para adesão de novos parlamentares. "Tudo vai depender da emenda a
ser apresentada pelo Governo, mas cada vez mais tenho motivos de acre-
ditar que as eleições diretas em todos os níveis acontecerão ainda este
ano", disse Navarro Filho.

Usando a Tribuna da Câmara Federal nesta semana que passou,
Navarro Filho defendeu enfaticamente as eleições diretas em todos os
níveis, dizendo num trecho de seu discurso que "nosso grupo parlamen-
tar (Pró-Diretas), com os princípios que nos movem e as ações que temos
desenvolvido, crê estar plenamente identificado com o Programa do
Partido e a do Presidente João Figueiredo de fazer deste País uma de-
moc.racia. Não somos pois dissidentes, não abandonamos nossos compa-
nh~Ir?S~ mas mantemos intacta nossa identidade, mesmo quando nossa
dehmçao de aprovar eleições diretas já e agora, coincide com as das
Oposições".

(JORNAL DA MANTIQUEIRA - Poços de Caldas - 15/4/84)
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PRó-DIRETAS DEIXA AS DOVIDAS E APóIA EMENDA

O grupo Pró-diretas do PDS fechou questão, ontem, em torno da
aprovação da emenda Dante de Oliveira. Hoje, o grupo irá procurar o
líder do PDS. deputado Nelson Marchezan. para pedir uma reunião da
bancada pedessista destinada a explicar aos deputados do PDS quais
razões que levaram o Pró-diretas a apoiar a emenda Dante de Oliveira.

Antes divididos em relação à emenda Dante de Oliveira os parla-
mentares procuraram ontem retomar a unidade do grupo. Reuniram-se
na residência do deputado Tarcisio Burity (PDS-PB) e, após uma hora
de discussão, resolveram votar a emenda Dante e, também, intensificafl,
junto a outros parlamentares do PDS, o trabalho pelas diretas, já.

Estavam na reunião os seguintes parlamentares: Tarcisio Burity,
Albérico Cordeiro (PDS-AL), José Thomás Nonô (PDS.AL). Navarro
Vieira (PDS-MG). Israel Pinheiro (PDS-MG). Humberto Souto (PDS-
MG). Saulo Queiroz (PDS-MS). João Fanstil)o (PDS (.RN) e Herbert
Levy (PDS.SP).

O motivo que levou os parlamentares do Pró-diretas a votar na
emenda Dante não se deve apenas à mobilização popular. Na verdade,
eles sempre foram a favor das diretas imediatamente, mas consideravam
a emenda Dante incompleta. Eles queriam votar uma emenda feita pelo
próprio grupo. preconizando uma ampla reforma constitucional.

(JORNAL DE BRAS/LIA - Bras£iia - 11/4/84)

PRó.DIRETAS DO PDS LANÇA EMENDA
PARA DIRETAS, JA

Com as assinaturas de 220 deputados e 26 senadores, o Grupo Pró-
Diretas do PDS apresentou na manhã de ontem sua emenda propondo
eleições diretas já para presidente da República e prefeitos de capitais,
estâncias hidrominerais e áreas de segurança nacional, fim da fidelidade
partidária e devolução de algumas prerrogativas do Congresso Nacional.

A proposta foi apresentada como subemenda na comissão mista
instalada anteontem para apreciar emenda constitucional do deputado
Navarro Vieira Filho (PDS-MG), que restaura a eleição direta dos pre-
feitos de estâncias hidrominerais. Desta forma. o Pró-Diretas conseguirá
abreviar a tramitação da sua proposta, "pegando carona" na emenda de
Navarro, que é a primeira sobre assunto correlato a ter comissão insta-
lada este ano.

(CORREIO BRAZILIENSE - Bras£iia -08/4/84)

CONSENSO

. O deputado Navarro Vieira Filho (PDS-MG), do grupo Pró-diretas,
dIsse que chegou o momento de uma perfeita união não só no âmbito
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congressual m~s de toda a nação, para que se possa encontrar o caminho
que leve o pais ~ novos rumos. Para isso faz-se necessário que haja um
consenso. Só assim o Brasil sãirá desse illlPasse em que se encontra.

(DIÁRIO DO COMÉRCIO - Belo Horizonte - 7/4/84)

EMENDA NAVARRO TEM APOIO DO PRO-DIRETAS

~ Eme~da do Dep~t~do Navarro Vieira, em tramitação no Con-
gresso, propoe agora elelço~s. n~o só para as Prefeituras das Capitais,
co.mo, também, para a P.resldenc~a da República. Ontem o Grupo Pró-
Diretas, do PDS, conseguIU as assmaturas necessárias para essa ampliação

Com a Emen~a, que será votada dentro de 14 dias, as oposiçõe~
g~nham,. agora, ~als chances de obterem o restabelecimento das eleições
diretas. Além diSSO,é mais ampla do que a Emenda Dante de OI' .• d' . Ivelra,
que preve Iretas para Já, mas somente para o Planalto.

(JORNAL DOS SPORTS - Rio de Janeiro - 7/4/84)

PMDB VAI BUSCAR VOTOS ENTRE
DEPUTADOS DOS PDS

. . BRASíLIA - A Executiva nacional do PMDB, reunida ontem, de-
CIdIU c~ncentrar seus esforços no aliciamento de votos do PDS para
aprovaça.o da e~enda. ~ante de .Oliveira, ao mesmo tempo que dará
p.rossegU1me~to a moblhza~ão naCIOnal pelas eleições diretas. Nesse sen-
tido, o Presld.~nte do partido Deputado Ulysses Guimarães, fará no dia
10 ~ma reumao com todos os coordenadores de bancada, para avaliar
o nu~ero de votos ~e que dispõem em cada bancada estadual do PDS.
No dia _11, a Executiva fará nova reunião para balanço da estratégia de
aprovaçao da emenda.

ROTEIRO

Segundo o Deputado Ulysses Guimarães, a Executiva não discutiu
nenhuma alternativa para depois da votação da emenda Dante argu-
mentand~ que. o partido está unicamente empenhado na sua apr~vação:

- Nao .veJo por que essa obsessão quanto ao dia 26. A luta não
acaba no {lIa 25. Temos ainda a possibilidade de fazer subemenda à
Emenda Navarro.

(O GLOBO - Rio de Janeiro - 5/4/84)
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'~PRO-DIRETAS" VAI FAZER REUNIÃO DE
GOVERNADORES

BRASíLIA - ° grupo "Pró-Diretas" do PDS, anunciou ontem que,
nas próximas duas semanas, realizará em Brasília uma reunião 'com todos
os deputados estaduais e Governadores do partido que defendem o resta-
belecimento de eleições presidenciais diretas para este ano.

Na reunião, o "Pró-Diretas" pretende debater o atual quadro polí-
tico e colher sugestões. A proposta de emenda do grupo - restabelecendo
eleições presidenciais diretas para este ano e ampla reforma constitucio-
nal - será apresentada formalmente hoje ou amanhã à Comissão Mista
que está examinando a emenda do Deputado Navarro Vieira (PDS-MG).

A emenda Navarro Vieira restabelece eleições diretas para os Pre-
feitos das estâncias hidrominerais e poderá ter a emenda dQ grupo "Pró-
Diretas" anexada a ela.

(O GLOBO - Rio de Janeiro - 3/4/84)

LEITÃO ANUNCIA QUE JÁ REDIGE A SUA PROPOSTA

BRASíLIA - ° Ministro-Chefe do Gabinete Civil, Leitão de Abreu,
confirmou ontem - em encontro com 16 deputados do grupo Pró-
Diretas do PDS - que o Governo estuda as eleições diretas para o futuro
e ele próprio já está trabalhando em um texto de emenda constitucional
nesse sentido.

Os deputados foram ao Palácio do Planalto entregar a minuta da
emenda constitucion-al que eles elaboraram, propondo as eleições dire-
tas para Presidente da República em novembro deste ano; e para pre-
feitos das Capitais, estâncias hidrominerais e municípios considerados
,íreas de segurança nacional. Leitão agradeceu a "contribuição concreta"
do Pró-Diretas, informou o Deputado Navarro Vieira (MG).

(JORNAL DO BRASIL - Rio de Janeiro - 15/3/84)

PRO-DIRETAS LEVA SEU ULTliUADO AO PLANALTO

"Vamos contemporizar, não vamos radicalizar". Esta foi a declara-
ção do ministro Leitão de Abreu ao receber, ontem, no Palácio do Pla-
nalto, os integrantes do grupo Pró-diretas, que entregaram proposta de
emenda constitucional ampla, restabelecendo eleições diretas para Pre-
sidente da República, com a argumentação de que, "se não houver pro-
posta alternativa, todos votarão na emenda Dante de Oliveira".

Os pedessistas pró-diretas conversaram durante quase uma hora com
Leitão de Abreu e, depois de explicarem ser quase impossível resistir às
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pressões populares pela realização das diretas, ouviram do ministro a
informação de que o governo está decidido a enviar emenda constitucio-
nal restabelecendo o pleito direto, embora, no momento, continue a
examinar a questão, ouvindo inclusive todo o PDS, apesar de ainda não
estar definido o prazo em que isto ocorrerá.

Segundo o deputado Navarro Vieira Filho (MG), a intenção é pro-
mover o encontro do PDS com a aspiração nacional, porque "não se
admite, quando existe uma clara manifestação da vontade do povo, que
um partido político que se pretende democrático possa lular contra
esse anseIo da Nação. E a Nação quer eleição direta."

E reafirmou o pensamento, que é de todo o grupo "se o Governo
não- nos oferecer um instrumento de negociação, é evidente que, com o
compromisso que temos hoje perante a Nação, não teremos alternativas
a não ser aprovar a emenda Dante de Oliveira".

(CORREIO BRAZILIENSE - Brasilia - 15/3/84)

GOVERNO NÃO MANDARA AGORA A SUA
EMENDA AO CDNGRESSO

BRASíLIA - O líder do Governo na Câmara, deputado Nelson
Marchezan (PDS-RS), admitiu, ontem, pela primeira vez, que a emen-
da constitucional do presidente da República determinando eleições
diretas para 1988 poderá ser votada depois que o Congresso Nacional
apreciar a proposta Dante de Oliveira (PMDB-MT), que as restabelece
de imediato.

O PDS já começou a recolher assinaturas dos integrantes de seu Di-
retório Nacional solicitando fechamento de questão contra a emenda
Dante de Oliveira. Dos 121 componentes, assinaram o documento 32.
A questão será decidida na reunião do Diretório marcada para 28 vin-
douro. O fechamento é considerado fundamental para a rejeição da
emenda est~belecendo as diretas de imediato.

Na manhã de ontem, Marchezan recebeu 15 deputados do grupo
pró-diretas do PDS. Eles apresentaram, como suas reivindicações, os se-
guintes itens:

1) Diretas de imediato; 2) redução do mandato do presidente para
quatro anos; 3) eleições nas capitais, estâncias e municípios de segurança
nacional; 4) fim da fidelidade partidária; 5) representação política
para o DF, quatro deputados; 6) revisão do decurso de prazo; 7) fim
das restrições do Congresso legislar sobre matéria financeira; 8) facili-
dade para criação de novos partidos; 9) e voto facultativo.

Os deputados que participaram do encontro com o líder Marchezan
foram os seguintes: Alberico Cordeiro (AL), José Tomaz Nono (AL).
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Inocêncio de Oliveira (PE), Ibsen de Castro (GO), José Jorge (PE).
Luiz Antônio Fayet (PR) , Saulo Queiroz (MT), Emílio GaBo (MG),
Israel Pinheiro (MG), Herbert Levy (SP), Rui Bacelar (BA), Lúcio
Alcântara (CE) . Navarro Vieira Filho (MG), Maurício Campos (MG).

(ESTADO DE MINAS - Belo Horizonte - 14/3/84)
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