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Esta manhã vai ser de muitas l^bv * $ ^ 
negociações, pois entra em votação 
a Ordem Social, um dos textos mais 
longos da Constituição e com vários 

pontos polémicos. Entre eles, o 
que pretende destinar parte dos lucros 

das empresas à Seguridade Social. 
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A semana 
da Ordem Social 

s empresas que se 
cuidem: os cha
mados indepen
dentes do PMDB 
querem destinar 
uma parte dos lu
cros das socieda
des industriais e 

cpínerciais para o financiamen-
to„da seguridade social, que é 
um dos itens a serem votados 
esta semana pela Assembleia 
Racional Constituinte. Estará 
em debate no plenário o título 
VIII, que trata da ordem social, 
um dos mais longos do texto da 
futura Carta, com mais de 200 
dispositivos, entre artigos, pará
grafos, itens e incisos. 

Esta manhã ainda deverá 
servir para as negociações par
tidárias, para que chegue ao 
plenário um acordo global e se
ja possível, assim, votar rapida
mente o capítulo. O PMDB man
teve numerosas reuniões com o 
grupo do Centrão, visando ao 
acordo. O senador Almir Ga
briel (PMDB-AM) é o coordena
dor geral de quatro dos dez ca
pítulos da Ordem Social: Segu
ridade Social, Saúde, Previdên
cia e Assistência Social. Os ou
tros seis capítulos ficaram com 
o deputado Arthur da Távola: 
Educação, Cultura e Desportos, 
Ciência e Tecnologia, Comuni
cação, Meio Ambiente e Famí
lia, Criança, Adolescentes e 
Idosos. 

É bem provável que se che
gue a um consenso, embora 
existam algumas resistências, a 
começar pelo problema da di
versificação das fontes de finan
ciamento da seguridade social. 
A seguridade social compreen
de um conjunto de ações desti
nadas à melhoria da qualidade 
de vida das pessoas, universali
zar a cobertura dos serviços, 
igualar e elevar os níveis de be
nefícios para os trabalhadores 
rurais e urbanos. 

'"Os independentes do PMDB 
acham que o Finsocial pode ser 
destinado para esse fim, mas já 
estão de olho também nos lu
cros das empresas, embora en
frentem aí um problema: a proi
bição da cumulativídade de im
postos, aprovada por ocasião do 
exame do título sobre os aspec-
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tos tributários e orçamentários 
(art. 174). Os deputados José 
Serra (PMDB-SP) e Francisco 
Dorneles (PFL-RJ), que são tri-
butaristas, participam dos en
tendimentos e esperam obter 
um consenso. 

Para levar ao plenário um 
texto único, resultante da fusão 
de emendas e assegurar a velo
cidade nas votações, será neces
sário superar ainda os seguin
tes pontos divergentes: 

Saúde (art. 232) — As diver
gências com o Centrão começam 
na introdução do capítulo — "A 
saúde é direito de todos e dever 
do Estado". Para o Centrão, esta 
redação significa estatizar a 
área, mas o PMDB não concor
da. O deputado Roberto Jéfer-
son (PTB-SP) pretende ir mais 
além, ampliando essa compe
tência também para a sociedade 
e a família. 

Há, porém, dois outros pon
tos ainda mais polémicos: a 
proibição de destinar recursos 
públicos para investimentos em 
instituições privadas de saúde 
(art. 233 e seu parágrafo 2o) e 
outorga ao poder público da re
gulamentação, execução e con
trole das ações e serviços de 
saúde, bem como a competência 
deferida ao setor privado de 
participar do sistema único de 
saúde. O Centrão, por outro la
do, não aceita a inclusão da 
"saúde ocupacional" no sistema 
único. 

A iniciativa particular, que 
exerce forte pressão na Consti
tuinte por empresários hospita
lares, juntamente com os sanita
ristas, acha que deve continuar 
recebendo recursos públicos. 

Com o sistema único, uma 
alteração importante: o Inamps 
passa para a órbita do Ministé
rio da Saúde. 

Previdência Social —Ao con
trário, na parte relativa à Previ
dência, já está fechado um acor
do: a base de cálculo para a fi
xação do valor das aposentado
rias, pensões e auxílios diversos 
será obtida da média dos últi
mos 36 salários, mas corrigidos 
monetariamente, mês a mês, pa
ra preservar seu valor real. 

A resistência, nessa parte, 
continua sendo a redução da apo-

vola 
sentadoria para a mulher traba
lhadora rural, aos 25 anos de tra
balho. Também ainda não foi al
cançado consenso no tocante à 
aposentadoria especial dos pro
fessores, aos 25 anos de trabalho, 
que poderá ficar restrita ao 1" e 2" 
graus, excluindo dessa vantagem 
os professores dos cursos supe
riores. 

Educação, Cultura e Desporto 
— O Centrão não concorda com 
gratuidade do ensino público uni
versitário. Já a destinação de re
cursos públicos para escolas con
fessionais (mantidas por religio
sos), comunitárias e filantrópicas 
foi resolvida, graças à pressão das 
universidades católicas. 

Ciência e Tecnologia — É pos
sível que a conceituação do mer
cado interno como património pú
blico chegue ao plenário sem 
acordo. Anteriormente, no título 
da Ordem Económica, foi possível 
incluir no conceito de empresa 
nacional as que se dedicam à tec
nologia de ponta (informática). O 
assunto continuará esta manhã 
em debate, figurando como nego
ciadores o senador Severo Gomes 
e a deputada Cristina Tavares, pe
lo lado dos independentes, e An
tónio Gaspar, Eraldo Tinoco, Rita 
Furtado e Aroldo de Oliveira, pe
lo Centrão. 

Comunicação — São três os 
pontos de maior divergência nes
te capítulo: a C;pjr4>osição e os li
mites de ação do Conselho de Co
municação e a concessão de ca
nais de Rádio e TV. O deputado 
Arthur da Távola acha que o setor 
precisa de moralização e a depu
tada Cristina Tavares lembra que 
o Brasil é o único país do mundo 
que permite o monopólio na área. 

Meio Ambiente — Os pontos 
mais polémicos desse capítulo são 
os mesmos da fase inicial de ela
boração da Carta: os critérios pa
ra o uso, fabricação e transporte 
de artefatos bélicos, proibição pa
ra instalação de usinas nucleares. 
Também não houve ainda consen
so quanto às sanções para os cau
sadores de danos ao meio am
biente. 

Família — Sem problemas. 
Minorias — Hoje haverá uma 

tentativa de fusão de emendas pa
ra o item mais polémico, que é a 
questão da delimitação das terras 
indígenas. 
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