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ni'/ Ultrapassada a parte què trata dos direitos 
asociais e políticos, que ofereceu obstáculos de 
monta, a Constituinte começa a rodar agora em 

-%'strada plana e quase desimpedida. Com um 
;iôòuco de boa vontade, os próximos cento e cin-
'('guenta artigos do texto poderão ser votados em 
'fçês ou quatro dias de trabalho, pois as matérias 
/Je que tratam não envolvem conflitos políticos 
ou ideológicos. 

c r Então chegaremos ao capítulo da Ordem 
JSconômica, que prenuncia novas e graves difi

culdades. Embora haja discordância sobre cada 
jyírgula aprovada no primeiro turno, são seis os 

opontos em que haverá luta de vida ou morte nes
te fase final da Constituição. Quatro deles dizem 

•^respeito ao interesse das empresas multinacio
na i s , um se refere ao direito de propriedade ur-
fena e o último veda a desapropriação de terras 
produtivas. 
,0' Na área de competência das multinacionais, 
m primeiro embate será a definição de empresa 
brasileira. Há três manobras distintas objeti-
jvando descaracterizar o que seja um negócio ver
dadeiramente nacional. Todas as três se ba

tiam na supressão de expressões do texto e, por 
iquanto, os entendimentos prosseguem sem 
ie se vislumbre uma conclusão. Muito prova-
ilmente o PMDB embargará qualquer modifi-

jcação de profundidade, de vez que a conformação 

atual do artigo deriva de acordo de lideranças. 
Difícil também é a negociação em torno da 

nacionalização da mineração e da proibição dos 
contratos de risco no setor do petróleo. A pressão 
pelas mudanças vem do Governo, do PDS, do 
PFL e até do PSDB, mas as esquerdas não se 
mostram dispostas a abrir mão do que já foi 
aprovado por larga maioria. 

Dentre as reivindicações das multinacionais, 
a que parece reunir maiores condições de êxito é 
a mudança do dispositivo que obriga o poder pú
blico a conceder tratamento preferencial a em
presas brasileiras na aquisição de bens e servi
ços. Talvez essa matéria fique para a legislação 
ordinária, em troca de alguma concessão dos 
conservadores no tocante à política urbana ou na 
reforma agrária. 

O que as esquerdas desejam, na parte refe
rente à propriedade urbana, é uma flexibilidade 
maior na ação das prefeituras contra a má utili
zação ou a subutilização dos terrenos. A direita 
até que concorda, desde que se retire do texto a 
referência à «subutilização», conceito que pode
ria dar margem a excessos. 

O último assalto da luta pela Ordem Econó
mica é o da política agrícola. As esquerdas 
acham que o texto aprovado é muito mais retró
grado que o Estatuto da Terra aprovado no Go
verno Castelo Branco, e exigem mudanças. No 
caso, tudo leva a crer que serão derrotadas. 
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