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comemoram iinal teliz 

Esgotados com tantas horas de 
negociação, os constituinte^- que se 
encontravam ontem no gabinete do 
senador Mário Covas aplaudiram 
longamente o acordo selado entre 
ns lideranças partidárias sobre o ca
pitulo que trata da comunicação. 
"Por incrível que pareça o capitulo 
da comunicação loi mais difícil de 
negociar do que a reforma agrária" 
— disse o deputado José Oenoino. 
Ao final, com exceçao dos jornalis
tas que permaneceram o postos fa
zendo seu lobby através da FennJ — 
federação Nacional dos Jornalistas 
—, foram os únicos que nfto gosta
ram do acordo porque ele excluía da 
obrigatoriedade de regionalização 
as psoduçoes Jornalísticas. Os par
lamentares, entfto, em plenário, 
conseguiram incluir a reivindicação 
da categoria c, com ti impasse supe-
rado. todo;-: consideram o texto co
mo "um avenço", 

Durante a maio: purU; do dia de 
ontem a", discussões íicaiamccntra-
dPM na questão da defesa das pes
soas a exibição c veiculação <!<•> pro

gramas e mensagens comerciais, no 
rádio e na televisão, que utilizem ; 
temas ou imagens que atentem con- j 
tra a moral, 03 bons costumes e Incl- | 
tem ft violência. Este dispositivo es- ; 

tava previsto tanto no texto do Cen- ', 
troo quanto no da Sistematização e 
foi defendido com unhas e dentes 
pela deputada Bandra Cavalcanti 
(PFL-R.T). O texto foi objeto de 
grandes discussões, no primeiro dia 
entre José Genuíno e Sandra e, on
tem, entre ela e o deputado Roberto 
Freire (PCD-PE). Ficou acertado 
que a lei federal disporá sobre os ; 
meios legais que garantam a pessoa j 
e á f arnílía a possibilidade de se de- j 
fendetem de programas ou progra- j 
maçOes de rádio e televisão que des- i 
respeitem os valores éticos o sociais, j 

"Nfto é possível que sejamos 
obrigados a ligar a televisão e ser
mos obrigados a assistir a propa
gandas Imorais como acontece hoje 
ou ligarmos o radio pnru ouvir um 
palavreado desqualificado, sem a 
sociedade ter qualquer meio de se 
defender disso" — desabafou San
dra Cavalcanti, satisfeita com a fór-
rsiula encontrada pelos consti
tuintes. 


