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deranca do governo nio s6 r
cedeu salas, como funcio·
narios. alem de conseguir
esse tipo de infra·estrutura
nos ministerios e nas suas
assessorias parlamentares .
sediadas Ila Camara. Gil·
son Machado tern ligado
pessoalmente para todos e,
junto com Daso Coimbra,
confere pessoalmente as
listas de presenca.

:Deputado afirma que
l5 anos tem 285 votos

d:s aSSE

dos no texto 0 prazo e a for·
rna pela qual mineradoras
e garimpeiros seran retira
dos,

Os Indios nao poderao ser
removidos das terras que
tradicionalmente ocupam
a nao ser em casos de ca
tastrotes ou epidemias que
ponham em risco sua popu·
lacao. Essa decisao devera
ser referendada pelo Con
gresso Nacional. Tambem
cabers ao Congresso deli
berar sobre a remocao nos
casos de interesse da sobe
rania nacional. Essa ques
tao foi longamente debati
da entre os negociadores.

o texto original dispunha
que a remoeso s6 se daria
em caso de catastrofe ou
epidemia. A inclusao das
expressoes "interesse na
cional" ou "soberania na
cional" era vista com reo
servas. pois poderiam dar
margem a remocio devido
a necessidade de construir
aeroportos ou estradas nas
terras indlgenas. Urn
exemplo e 0 projeto Calha
Norte, do Exercito, que de·
limita fronteiras da regiio
Amazonica com paises
limitrofes. A permissio da
remocio dos Indios nos ca·
sos de interesse da sobera·
nia nacional foi aceita por·
que coube ao Congresso a
decisao final sobre a ques·
tao.
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Interior e outros estados
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par Ana Cristina Magalhaes
de Brasilia
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Liderancas fecham
acordo sobre capitulo
referente aos indios

UZBTA

As liderancas partida
rias fecharam ontem urn
texto final sobre 0 capitulo
do proieto constitucional
referente aos indios. A pro
posta, no entanto, s6 sera
votada hoie, As negocia
coes do capitulo, ultimo do
Titulo VIII, que trata da
Ordem Social, estenderam
se durante toda a tarde, lm
possibilitando qualquer vo
tacao,

o acordo reconhece 0 die
reito dos indios a posse das
tetras que tradictonalmen
te ocupam e cabers a
Uniao demarca-Ias, Essas
areas nao poderao ser ocu
padas ou ter suas riquezas
naturais do solo, fluviais e
lacustres exploradas. Se
tais atos ocorrerem. serao
nulos e extintos e nao pro
duzirao nenhum efeito
juridico. A nulidade e ex·
tincao nao darao direito a
acoes ou pedidos de indeni·
zacao contra a Uniio. A
unica excecio refere-se as
benfeitorias feitas quando
da ocupacao de boa·fe. se
gundo dispuser a lei.

Pelo acordo, tambem fie
cou decidido que as areas
indigenas atualmente ocu·
padas pela exploracao mi·
neral deverao ser desocu·
padas. Nio foram estipula-

Na Grande Sao Paulo

Eso discar
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FA(:A A SUA ASSl\lATURA
AGORA IVESMO.

sad

Lembrou que 0 melhor
pais para 0 capital estran
geiro, hoie, sao os Estados
Unidos, onde 0 investimen
to nao tern nacionalidade.

DISCURSO
o vice-presidente da

CNI, Luis Eulalio de Bueno
Vidigal Filho, em seu dis
curso na abertura da 11~

Reuniao Plenaria do Con
selho Empresarial Brasil
EUA, disse que "a inteneao
do empresariado e a de,
efetivamente, lutar para
integrar a economia brasi
leira na economia interna
cional, nesse quadro de in
tensa reorganizaeao dos
sistemas economices mun
diais. Nao podemos perma
necer como uma ilha cere
cada de xenofobismos, nem
passar urn atestado de in
capacidade, alienacao e de·
satualizacao", afirmou.

Ele encorajou os empre
sarios dos EUA a investir
no Brasil: "0 Pals e uma
das melhores oportunida·
des para investimento, pois
sua grande extensao terri
torial, suas riquezas mine·
rais, sua fortaleza agrico·
la, Ihe garantem a perma·
nencia temporal entre as
grandes potencias emer
gentes".

princlpio constitucional
que estabelece eleicoes pa
ra este ano.

Burity, que viaja hoje a
Brasilia para acompanhar
a votacao relativa ao man·
dato do presidente Jose
Sarney, confirmou que a
bancada do PMDB parai·
banG ja tern a sua posicao
definida quanto ao manda·
to do presidente. Apenas
dois deputados (Antonio
Mariz e Cassio Cunha Li
ma) votarao pelos quatro
anos, enquanto os demais
sao favoraveis aos cinco
anos para 0 presidente.

ampliado, 0 orcamento so
bre a previdencia e a assis
tencia social e 0 das empre
sas estatais.

o presidente da seeao
norte-americana do Conse
lho Empresarial Brasil 
Estados Unidos, Paul Oref
fice, acredita que a Consti
tuinte e 0 fator que atual
mente mais preocupa os
e m p r e s a r i os no r t e
americanos. No entanto,
conforme explicou, 0 fato
de 0 governo estar norm ali
zando suas relaeoes com a
comunidade financeira- in
ternacional e de ter Insti
tutdo uma nova politic a in
dustrial ja esta contribuin
do para a volta dos investi
mentos estrangeiros. "No
segundo semestre, eles de
verao aumentar", disse,
negando que esteja haven·
do desinvestimentos de em·
presas norte·americanas
no Pals.

Sobre a preferencia dada
por empresas dos EUA a
palses do Sudeste Asiatico,
afirmou que realmente
existem mais facilidades
para 0 capital estrangeiro
em alguns daqueles palses,
mas salientou que a Coreia,
por exemplo, e mais prote-
cionista que 0 Brasil. '

Bancada da Paraiba ji
se definiu, diz Burity

que 0 tabelamento dos iu
ros pode ser alterado, mas
dificilmente suprimido 0
turno de seis horas.

"LOBBY"
DACNI

A Contederacao Nacional
da Industria (CNI), segun
do seu presidente, Albano
Franco, esta fazendo urn
trabalho junto aos consti
tuintes, principalmente
Ulysses Guimaraes e Ma·
rio Covas, ambos do
PMDB. A CNI gostaria de
mudar algumas expressoes
no texto sobre a Lei de Gre
ve, porque, como esta,
"passa a ser selvagem, de
solidariedade e ate poltti
ca".

Sobre 0 turno de seis ho
ras, a entidade quer a sua
supressao. 0 ministro da
Fazenda disse que "nao de
vemos condenar os traba
Ihos da Constituinte", e
ressaltou os seus aspectos
positivos: 0 novo sistema
tributario e a nova politic a
orcamenUria. Criticou, no
entanto, 0 fato de que, no
capitulo sobre a Ordem
Economica e Social. dos
nove princlpios, 0 primeiro
seja consagrado a sobera..
nia e nao ao emprego, que
esta em oitavo lugar.

o presidente da CNI, fa
lando sobre a anistia aos
pequenos e medios em pre·
sarios que se endividaram
durante 0 Plano Cruzado,
disse que, se 0 projeto de lei
do senador Mansueto de
Lavor for aperfeicoado, a
entidade podera ate aceita- 0 governador da Pa-
lo. raiba, Tarclsio Burity, de·

o deputado Jose Serra clarou ontem que nao tern
(PMDB·SP), representan. nenhuma duvida de que a
do 0 presidente da Consti· Assembleia Nacional Cons-
tuinte, Ulysses Guimaraes, tituinte ira aprovar os cin·
salientou alguns avancos co anos de mandato para 0
que a nova Constituicao te- presidente Jose Sarney, ca·
ra: 0 fim do decreto·lei eo" so contrario os constituin·
fortalecimento dos tribu· tes iran de encontro a Cons·
nais de contas, que terao 0 tituicao em vigor que nao
controle previo e nao "a permite a reduCao do man
posteriori" do orcamento dato di> presidente. Quanto
do governo. Ainda sobre es· a prorrogaCaO dos manda·
sa questao, explicou que de tos dos atuais prefeitos, 0
agora em diante 0 governo governador afirmou, see
tera de submeter ao Con· gundo a EBN, que e contra,
gresso 0 orcamento fiscal porque tambem fere 0

par Marla Helena Tachlnardl
de Brasilia

Oministro da Fazenda,
Mailson Ferreira da N6
brega, previu ontem que,
se a Assembleia Nacional
Constituinte aprovar a
anistia aos pequenos e me
dios empresarlos, 0 Tesou
ro tera de arcar com gastos
de US$ 2 bilhoes a US$ 3 bi
Ihoes. "Quebrarao os ban
cos, ou 0 Tesouro, que teria
que suprir a perda dos ban
cos, que em geral estso se
diados nas regioes menos
desenvolvidas. 0 prejuizo
vai ser da sociedade brasi
leira. A perda do Tesouro
seria seis vezes o orcamen
to do Ministerio da Saude",
declarou ontem 0 ministro,
na 11~ Reuniao Plenaria do
Conselho Empresarial
Brasil·Estados Unidos, ao
falar sobre as perspectivas
para a economia brasilei·
ra.

N6brega foi instigado pee
los empresarios a respon·
der sobre os conflitos entre
a posicao do governo de
abertura economica e cer
tas medidas contrarias aos
interesses empresartais
que 0 Congresso Constituin.··
te podera adotar. como 0
tabelamento de juros reais
ao nivel de 12% ao ano, a
Lei de Greve e 0 turno de
seis horas em vez das oito
horas atuais. 0 ministro
procurou tranqUilizar os
empresarios comentando
que "0 impasse nao e tao
grande", que 0 texto ainda
nao e definitivo e podera
ser alterado no segundo
turno. Na opiniao de alguns
parlamentares, porem, die
ficilmente isso ocorrera.
Foi 0 que disseram ontem
de manha os deputados Ri·
cardo Fiuza (PFL·PE) e
Francisco Dornelles (PFL
RJ), e 0 senador Jarbas
Passarinho (PDS·PA), que
fizeram uma exposicio so·
bre "A nova Constituicao
brasileira e seu impacto na
atividade economica do see
tor privado". Fiuza e Pas·
sarinho concordaram em

Mailson diz que anistia pode
custar ate 3 bilhoes de d6lares

sua derrota. 0 presidente
tern a maioria esmagado
ra".

Joao Alves lembrou que
a acao dos que querem
atrasar a promulgacao da
nova Carta preiudica toda
a Nacao. "Toda a popula
cao aguarda ansiosa a nova
Carta. Quanto mais der
mos velocidade aos traba
lhos, sem que se prejudique
a qualidade, mais rapldo
teremos a nova Carta",
acentuou Joao Alves.

"0 boicote esta sendo fei
to antidemocratica e lnten
cionalmente", critiou 0 mi
nistro, logo apos receber
em audlencia 0 governador
do Parana, Alvaro Dias.
Essa visita, segundo 0 rni
nistro, nao tratou da ques
tao dos cinco anos, mas de
problemas regionais como
a Sudesul (Superintenden.
cia de Desenvolvimento do
SuI) e erosoes no Parana.

da de seis horas, porque en·
tende que ela prejudica 0
operario e tambem com 0
que chama de "bobagem
da licenca paternida
de".

Fiuza comentou que em
bora representem encar
gos adicionais para as em·
presas, algumas das vanta·
gens oferecidas ao traba·
Ihador acabarao obrigando
ao aumento da produtivida·
de, compensando assim 0
crescimento das folhas de
salarios. 0 deputado reve·
lou que quer acabar com 0
tabelamento dos juros e
mexer no que esta aprova·
do quanto ao direito de gre·
ve mas, fundamentalmen·
te, nao quer 0 Estado inter.
ferindo na economia.

Ministro acredita que
querem atrasar votacao
e-prejudicar Sarney
Ln ministro do Interior,
;Joao Alves, denunciou on
,tern a existencia na Consti
'tuinte de urn boicote na vo
:tacio do mandato do presi
'dente Sarney por parte de
:"pessoas interessadas em
prejudicar a sua via gem a
:ONU (Organizaejio das Na
COeS Unidas) ", no proximo

'domingo. Joao Alves nao
'identllicou os "elementos
.radicais" que estariam
'promovendo 0 boicote, mas
-ccnsiderou 0 fato uma
I "mesquinhez", em se tra
.tando de urn ato de politi
.cos "teoricamente de res
-pcnsabilidade" .

Joao Alves explica 0 fato
I como "a unica maneira en
I contrada pelos derrota
dos", ja que considera

:"liquida e certa" a aprova
I cao dos cinco anos por 350
;votos, "de tumultuar 0 pro·
i cesso da Constituinte, pois
,nao querem reconhecer a

i"Centrao" prepara suas
ieinendas para 0 29 turno
, Faltando pouco para en
'cerrar a primeira votacao
,do novo texto constitucio·
Inal, 0 grupo do "Centrao"
:ja eomeca a trabalhar nas
I emendas supressivas para
' 0 segundo turno. 0 deputa·
i do Ricardo Fiuza, principal
:coordenador do grupo, reo
I velou ontem que dentro de
'48 horas tera 0 texto de to·
I das as emendas que preten·
de 'apresentar visando reo

:duzir a intervencio do Es·
I tado na economia.

Segundo a EBN, ele ne·
: gou que 0 "Centrao" deseje
I alterar substancialmente
: os direitos dos trabalhado·
: res ja aprovados, mas con·
I firUlou que em dois aspec·
~tos'pelo menos quer inter·
'ferlr: acabar eom a jorna·

i

: 0 deputado Gilson Ma·

l ~~;:~~:~~a~~~~~~~ ~:l~~:
:..Eilizacio dos cincoanistas,
I revelou na noite de ontem,
~egundo a EBN, que tern
; em Brasilia mais de 285
: constituintes para aprovar
I 0 mandato de cinco anos
: p~Ta 0 presidente Jose Sar·
I ney. Outros 32 estarao che·
: gando a cidade na manha
I dehoje.
!

: MINERAC;Ao

iCon'sultor de empresas diz
I nao temer retaliacoes

por Strgio Danila
doRia

"Nao se deve esperar ne·
nbuma reacao contraria de
imediato das companhias
mineradoras estrangeiras,
com suas subsidiarias no
Brasil e de grupos minera·
d~res no exterior em rela·
cao a nova lei do subsolo,
a/lrovada pela Assembleia
Nacional Constituinte.
Com as propostas de con·
verdo da divida externa e
dos leiloes em processo de
realiucao, aumentou a
procura de informacoes so·
bre 0 subsolo brasileiro",
d(Sse. no Rio, 0 consultor de
empresas estrangeiras de
mineracao e ex·diretor.
tecnico da Companhia de
Pesquisa e Recursos Mine·
rais, Edson Suzinski.

o novo texto que restrin·
ge a participacao do capi·
tal estrangeiro na explora
cao mineral teve como con·

: seqUencia, disse 0 empre·
'sario. retardar a explora·
~. ~io de diversas substan·
J cias minerais, condenando·
j as a se transformar em urn

aglomerado de produtos
qpe jamais serao extraldos
por absoluta falta de valor
e~onomicono futuro, ja que
os minl!rais da terceira on·
da (quartzo, ni6bio. titanio,
minerais ceramicos) vao
sUbstituir as materias
primas tradicionais, que a
C,onstituinte aprovou, reo
servando a brasileiros e
e)npresas de capital nacio·
QQl 0 direito de pesquisa e
lavra de minerios.

FALTA DE GRUPOS
NACIONAIS

, Em recente pesquisa fei·
t'lt por sua empresa de con·
sultoria, Suzinski relata
que ha falta de grupos na
c.ionais capitalizados para
investir no setor mineral.
'/Somente as multinacio·
nais e 0 Estado tern dinhei·
I'O suficiente para garantir
ibvestimentos de retorno fie
nanceiro a longo prazo. E
~reciso que os constituintes
e as entidades que estimu
laram a nova lei do subsolo

~: apresentem propostas de
'"''como atrair os capitais na
'Ii' cionais para novos investi·
--mentos no Brasil."
... "Houve experiencias po
>l,J$itivas, como a criacao da
~ eompanhia de Pesquisa e

R~Hlursos Minerais, que foi
pioneira na criacio de uma

linha de crMito mineral
para as pequenas e medias
empresas. Mas essa oPCio
acabou."

UMATRASO
NOSETOR

"Ha urn atraso no setor
mineral brasileiro nas pes·
quisas e na exploracio mi
neral: faltam investimen·
tos e tecnologia especiali.
zada. 0 Brasil p6s·
moderno herda uma men·
talidade tacanha. faltando
no momenta uma politic a
mineral coerente com as
promissoras - descobertas
de novos minerais no Bra·
sil", disse Suzinski. 0 Bra·
sil de hoje cresce demogra
ficamente e diminui, se·
gundo 0 ge610go.0 consumo
per capita de sua producio
mineral. "No ana passado,
o valor da producio mine·
ral foi de US$9 bilhoes e po·
deria ter sido de US$ 20 bi·
Ihoes, e agora, com as res·
tricoes ao capital externo.
havera novas quedas de
producao por falta de pes
quisa e investimentos. Por
sua vez, 0 mercado nacio
nal nio reserva urn grande
consumo para os bens mi·
nerais". disse 0 ge610
go.

Por causa da rna distri·
buicao de renda. dos baixo.
salarios. da proletarizacio
da classe media, 0 consu·
mo "per capita" de produ·
tos minerais vern caindo.
As populacoes das grande.
cidades usam folhas de lao
ta, madeira e papelao para
construir suas moradias,
em vez de areia e argila. A
agua. que e 0 primeiro pro·
duto mineral, tern urn con
sumo "per capita" de 20Ii·
tros, quando deveria ser de
50 litros. Ha pouca comer·
cializacao do aluminio. de
produtos ceramicos, copos
de vidro, utensilios a base
de ferro, devido a escassez
do poder de compra do ci·
dadao brasileiro. E preciso
que a Constituinte veja es·
sas mazelas e vote leis pa·
ra a melhora da distribui·
Cio de renda e outras que
aumentem a exportacao de
produtos de maior valor
agregado com participacio
estrangeira", disse. "As teo
levisoes, os computadores
eos autom6veis e cami·
nhoes fabric ados no Brasil
e exportados, tambem, Ie·
vam componentes mine·
rais produzidos aqui."


