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Sexta-feira, 15 de abril de 1988 

D c. St 080 

Newton: Plenário 
deve mudar Capítulo 
dos Direitos Sociais 
SAO PAULO — O Governador de 

Minas, Newton Cardoso, disse ontem 
estar empenhado, com o apoio do 
Governador Orestes Quércia e ou
tros, em liderar um movimento na
cional para modificar na segunda 
etapa de votações da Constituinte al
guns itens aprovados no Capítulo 
das Relações de Trabalho. Ele refe-
riu-se às licenças maternidade e pa
ternidade, ao turno de revezamen
to de trabalho de seis horas e "a 
outras cretinices incluídas no texto 
constitucional". 

Ao discursar ontem na Federação 
das Indústrias do Estado de São Pau
lo (Fiesp), Newton disse que a Cons
tituição deve ser adaptada ao pensa
mento do empresariado brasileiro e 
ao que ele pode pagar. A seu ver, as 
decisões da Constituinte referentes 
às relações de trabalho não se coadu
nam com a realidade do País. 

— Parece que voltamos à era tupi-
niquim, quando os índios ficavam 

em casa enquanto suas mulheres ti
nham filhos — disse o Governador, 
provocando risos e aplausos da pla
teia de aproximadamente cem em
presários. 

O Governador afirmou que a side
rurgia nacional não pode suportar 
um turno de revezamento de traba
lho de seis horas, pois não tem ga
nhos para assumir tal peso. Disse ter 
informações seguras de que alguns 
bancos dispensarão mulheres grávi
das se a Constituinte aprovar no se
gundo período de votações a licença 
maternidade de 120 dias. 

Para acabar com o déficit público, 
Newton Cardoso sugeriu a demissão 
de funcionários públicos e o fecha
mento de "Ministérios criados por 
apadrinhamentos políticos". Além 
das Pastas militares, ele acha que so
mente mais algumas deveriam per
manecer: Educação, Saúde, Finanças 
e Indústria e Comércio. 

Ruralistas çlefençlem 
propriedade'produtiva 

BRASÍLIA — A Frente Ampla da 
Agricultura, reunida ontem em Bra
sília, definiu suas prioridades na vo
tação da Ordem Económica: a garan
tia da propriedade produtiva contra 
a desapropriação para fins de Refor
ma Agrária e a remessa à legislação 
ordinária da política agrícola e da 
reforma agrária. Hoje, em encontro 
na Confederação do Comércio, será a 
vez da União Brasileira de Empresá
rios (UBE) tomar posição. 

Segundo o Presidente da CNA, De
putado Alysson Paulinelli (PFL-MG), 
a Frente defende três preceitos na 
nova Carta: a preservação da pro
priedade produtiva; o reconhecimen
to do direito de o Governo desapro
priar para fins de reforma agrária as 
áreas improdutivas e a atribuição ã 
lei ordinária da fixação da política 
agrícola e da reforma agrária. 

A entidade reúne a Confederação 
Nacional da Agricultura, a Organiza
ção das Cooperativas Brasileiras, a 
Sociedade e a União Rural Brasilei

ra, a União Democrática Ruralista e 
Federações da Agricultura do Cen-
tro-Sul. 

A UBE discutirá principalmente 
três temas: a definição de empresa 
nacional, a política mineral e a inter
venção do Estado na economia. Seus 
líderes repudiam qualquer caracte
rística xenófoba na definição de em
presa nacional e defendem um con
ceito amplo, que estimule o retor
no ao Brasil de investimentos es
trangeiros. Quanto à política mine
ral, os empresários não aceitam o 
texto da Comissão de Sistematização 
que restringe a participação de mul
tinacionais na extração de minérios. 

Sobre a presença do Estado na 
Economia, desejam- a completa des
regulamentação do setor, ficando o 
Governo restrito às atividades onde 
a iniciativa privada não tiver condi
ções de atuar, ou nos setores essen
ciais à segurança nacional, definidos 
em lei ordinária. 

Negociação sobre 
petróleo fracassa 

BRASÍLIA — O Presidente da Con
federação Nacional da Indústria, Se
nador Albano Franco (PMDB-SE), 
patrocinou ontem uma primeira e 
fracassada tentativa de acordo do se
tor empresarial sobre a definição, 
pela Constituinte, das normas de dis
tribuição e comercialização dos deri
vados de petróleo. Representantes 
das grandes multinacionais, dos pro
prietários de postos de gasolina e dos 
pequenos distribuidores nacionais 
encontraram-se num ambiente tenso 
e não foram capazes de superar suas 
divergências. 

Albano é autor da emenda 0001, 
que propõe a supressão pura e sim
ples do artigo que nacionaliza o se
tor, aprovado pela Comissão de Sis
tematização. Como sua proposta não 
conta com o consenso empresarial, 
convidou os interessados a discuti
rem uma fórmula que não iniba a 
atuação das empresas multinacio
nais e ao mesmo tempo contribua 
para a expansão dos pequenos distri
buidores de óleo diesel. Foi tentado, 
sem resultados, um acordo amplian
do o mercado de óleo diesel para os 
pequenos distribuidores mas impe-
dindo-os de trabalhar com álcool e 
gasolina, exclusivos da União e das 
multinacionais. 

Participaram da reunião Diretores 
dos Sindicatos dos Distribuidores de 
Derivados de Petróleo e Nacional do 
Comércio Transportador, Revende
dor e Retalhista de Combustível e da 
Shell e da Esso. O Deputado Oswaldo 
Macedo (PMDB-PR) representou os 

postos e o Deputado Max Rosen-
mann (PMDB-SC) falou pelos peque
nos distribuidores. Estiveram pre
sentes também os Deputados 
Humberto Souto (PFL-MG), José 
Luiz Sá (PDS-PI) e Lúcio Alcântara 
(PFL-CE), autores de emendas. 

Albano Franco entende que o as
sunto deve continuar sendo regula
mentado pelo Conselho Nacional do 
Petróleo (CNP): 

— Não posso aceitar qualquer dis
criminação contra as multinacionais. 
Mas, se a maioria decidir regula
mentar a matéria, concordarei com 
um dispositivo que permita o cresci
mento dos pequenos distribuidores 
nacionais sem limitar ou intervir no 
desempenho das multinacionais. 

Os partidários da exclusão de 
qualquer alusão ao assunto na nova 
Carta tendem a sustentar o projeto-
de-lei que o Deputado Ronaldo Cezar 
Coelho (PMDB-RJ) apresentará na 
Câmara na semana da votação da 
Ordem Económica na Constituinte. 
O parlamentar propõe a total desre
gulamentação do setor, a começar 
pela eliminação das concessões de 
postos de gasolina, que afirma serem 
verdadeiras cartas-patentes negocia
das, hoje em dia, a valores entre CZ$ 
2 e CZ$ 10 milhões. Ele prevê tam
bém a liberação dos preços. Assim, 
diz o Deputado, o comerciante pode
rá optar por vender o combustível a 
preços mais baratos, e, em compen
sação, obter maiores rendimentos 
com a venda de auto-peças, acessó
rios e óleos lubrificantes. 


