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Cientista 
quer apoio 
do Estado 

Na próxima terça-felra, 
representantes da Socieda
de Brasileira para o Pro
gresso da Ciência (SBPC) 
levarão à Assembleia Na
cional Constituinte propos
ta para ser incluída na no
va Carta que prevê a res
ponsabilidade do Estado 
como promotor e indutor 
do d e s e n v o l v i m e n t o 
científico e tecnológico. 

O documento defende a 
preservação dos recursos 
minerais estratégicos e vi
sa voltar à pesquisa ener-

«a» gética para a busca e ex-
f)hJ L" U Q ploração de recursos natu-

• uftòlà os debates9 ABR f»fe2E»ss 
Ciência e Tecnologia 

f 
Em consequência do "re-

' cesso branco" da Semana 
Santa, da falta de um méto
do de trabalho mais objeti-
vo e do desinteresse de um 
grande número de consti
tuintes, a Comissão da 
Família, Educação, Cultu
ra, Esportes, Ciência e 
Tecnologia e Comunicação 
ocupou as duas primeiras 
semanas de atividade ape
nas com a elaboração de 

• um cronograma de traba
lho e a definição das entida-

'. des a serem ouvidas em 
• sessões públicas, além de 
,' subdividir os temas es-
1 pecíficos para facilitar os 
• debates. O trabalho de ela-
2 boração da Constituinte co

meça mesmo nesta terça-
. feira, dia 21. 

A subcomissão de Ciên
cia e Tecnologia arrancou 

l na frente, marcando a pri-
. meira sessão pública, so-
' bre reserva de mercado na 
' informática, jã na sua pri

meira sessão, no último dia 
9. Este debate ocorrerá na 

i terça-feira, com a partici
pação do presidente da Fe-

j deração Nacional dos En
genheiros, António Octa-

• viano; do diretor da Skopus 
! (empresa privada), Edson 
- Fregny; e do diretor da Co-
l bra (empresa estatal), 
. Ivan Costa Marques. De-
• pois da primeira sessão, 
". entretanto, a subcomissão 

entrou em recesso, deixan
do definida apenas a subdi-

. visão dos temas. 
O setor de Ciência e Tec

nologia foi dividido em sete 
temas: política tecnológica 

; na indústria, política tecno
lógica na agricultura, im-

i pacto da tecnologia sobre a 
1 sociedade, pesquisa e de-
i senvolvimento, soberania e 

reserva de mercado, políti-
I ca tecnológica e serviço. A 
- Comunicação ficou subdi-
J vidida em seis temas: 

política industrial, novas 
tecnologias, política de de
mocratização dos meios de 
comunicação, política de 

i concessões e identidade 
! cultural. 

Com enormes dificulda
des, mas multa persistên
cia, os integrantes da sub
comissão da Educação, 
Cultura e Esportes avança
ram muito na primeira se
mana de trabalho, deixan
do pronta a lista de entida
des a serem ouvidas e mar
cadas as primeiras ses
sões. Já na reunião do dia 
9, eles haviam feito algu
mas alterações na subco
missão, introduzindo os te
mas Turismo, Lazer e Jo
go. O cronograma também 
foi definido naquele dia, 
com o seguinte espaço para 
as sessões públicas: dias 
23, 28, 29 e 30 de abril, Edu
cação; 5 de maio, Cultura; 6 
de maio. Cultura e Espor
tes; 7 de maio, Esporte e 
Turismo; 8 de maio. Turis
mo e Lazer. 

Na segunda e terça-
feiras, mesmo sem o 
quoroum de 11 constituin
tes, os integrantes da sub
comissão trabalharam in
tensamente, definindo as 
seguintes sessões públicas; 
dia 23, Ande, Andes, An-
paed, Seaf, SBPC e Federa
ção Nacional dos Professo
res de Educação Física; 
dia 28, CPB, Fasubra, 
Ubes, Anped, Crub e Cen
tro de Estudos de Educa
ção e Sociedade; dia 29, 
CTI, Abesç, Cnec, Fenen, 
UNE e Associação de Ensi
no Católico. Cada uma des
tas entidades, além de 
apresentar uma proposta 
por escrito, terá um espaço 
de 10 minutos para expor a 
sua posição. Depois, have
rá debate entre os repre
sentantes das entidades e 
os constituintes. 

Uma sessão extra foi 
marcada para o dia 11 de 
maio, justamente o dia em 
que o relator João Calmon 
(PMDB-ES) terá que apre
sentar o seu relatório. Nes
te dia, será ouvido o minis
tro da Cultura, Celso Fur
tado. Mas o presidente da 
subcomissão, Hermes Za-
neti (PMDB-RS), informa 
que haverá tempo para a 

apresentação de emendas 
ou mesmo para alteração 
do parecer do relator, após 
o depoimento do ministro, 
porque este parecer será 
votado somente no dia 22 de 
maio. 

Preocupados com o redu
zido espaço de tempo dis
ponível nesta fase dos tra
balhos da Constituinte, os 
integrantes da subcomis
são da Família, Menor e 
Idoso acabaram concreti
zando muito pouca coisa na 
reunião do dia 9 deste mês, 
mas se recuperaram no 
início desta semana e dei
xaram pronto o cronogra
ma para a próxima sema
na, mesmo entrando em re
cesso na Semana Santa. 

O primeiro passo foi a 
subdivisão de temas, que 
ficou desta forma: 1 — Na
tureza da sociedade conju
gal; 2 — Planejamento fa
miliar; 3 — Influência dos 
meios de comunicação na 
vida familiar; 4 — Dissolu
ção da sociedade conjugal; 
5 — Proteção à gestante, à 
mãe e à família; 6 — Dos di
reitos do menor: responsa
bilidade civil do menor, 
exercício do pátrio poder e 
tóxicos; 7 — Sistemas de 
adoção; 8 — Proteção 
idoso. 

Nenhuma audiência 
c;>u marcada, embora 
constituintes tenham lem
brado o nome de algumas 
entidades, como a CNBB, a 
Fuhabem e o Conselho Na
cional dos Direitos da Mu
lher. Alguns já adiantam os 
temas que deverão causar 
maior polémica: o planeja
mento familiar, o divórcio, 
o aborto e a adoção de me
nores. O que ficou definido 
foi apenas o cronograma de 
trabalho: tema 1, dia 21 de 
abril; tema 2, 22 e 23 de 
abril; tema 3, 27 de abril; 
tema 4, 28 de abril; tema 5, 
29 de abril; tema 6, 30 de 
abril e 4 e 5 de maio; tema 
7, 6 de maio; tema 8, 7 de 
maio; apresentação do pa
recer do relator, 11 de 
maio. 
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Ministério Público 
deve ser autónomo 

Só com autonomia fun
cional, administrativa e fi
nanceira o Ministério Pú-

i blico será capaz de garan
t i r o efetivo cumprimento 
.das leis no Brasil. A opinião 
é do deputado Plínio de Ar
ruda Sampaio (PT-SP), re
lator da Subcomissão do 
Poder Judiciário, vincula-

' da à Comissão de Organi
zação dos Poderes. 
• Segundo o parlamentar 
^paulista, os promotores de 
justiça não podem ser fun
cionários do Governo, co-
fmo ocorre autalmente, sob 
,pena de não terem indepen
dência para denunciar atos 
[áo próprio Executivo. O 
Ideal, a seu ver, é que cons
tituam um órgão autóno
mo, sem vinculação com 

qualquer dos Poderes e li
berdade de ação para agir 
em nome da sociedade. 

Mas não basta fortalecer 
o Ministério Público para 
assegurar o cumprimento 
das leis. De acordo com 
Plínio, o próprio Legislati
vo deve ser aparelhado 
com comissões permanen
tes de fiscalização, tudo is
so sem prejuízo do "salutar 
exercício" da autovigilân-
cia, que em seu entender 
deve existir em todas as 
instituições. 

Como relator da Subco
missão do Poder Judiciá
rio, o deputado pretende 
garantir a plenitude do di
reito de habeas-corpus. Ele 
também defende a exten
são das hipóteses de man

dado de segurança: "Qual
quer possibilidade de ofen
sa ao poder público à liber
dade das pessoas deve ser 
dade de ofensa do poder pú
blico á liberdade das pes
soas deve ser passível da 
utilização deste tipo de re
cursos". 

Da mesma forma, na opi
nião de Plínio Sampaio, a 
ação popular precisa ser 
aperfeiçoada para permitir 
uma incidência maior do 
que ocorre atualmente. 
"Trata-se de um instru
mento embrionário que a 
Constituinte deve exami
nar cuidadosamente. Afi
nal, é um dos recursos de 
que a sociedade dispõe con
tra atos abusivos". 

tria e aos serviços nacio
nais, assegurando uma re
serva de mercado nos seto-
res de ponta da tecnologia 
moderna, como a informá
tica, a biotecnologia e a 
química fina. 

O documento preparado 
pela SBPC é extenso e in
clui os conhecimentos acu
mulados pela entidade nos 
últimos 50 anos nas mais 
diversas áreas como o es
paço e território nacional, 
onde apresenta proposta 
sobre a deter minação de 
faixas marinhas de pro
priedade da União. O docu
mento fala também das 
questões de educação e ins
trução, sobre o problema 
da saúde e da manutenção 
e preservação dos bens pú
blicos federais. 

Além disso, a SBPC está 
recolhendo assinaturas de 
eleitores para uma propos
ta à Constituinte a qual pre
vê que "é vetada a constru
ção, armazenamento ou 
transporte de armas nu
cleares em território brasi
leiro". 

Pena de 
morte vai 
a debate 

Belo Horizonte - O direi
to de propriedade e a pena 
de morte são os dois pontos 
essencialmente polémicos 
a serem tratados pela Co
missão da Soberania e dos 
Direitos e Garantias dó Ho
mem e da Mulher. Espe
cialmente preocupado, o 
presidente da comissão, 
deputado Mário Assad 
(PFL-MG), quer cautela 
no exame dessas questões, 
sobretudo no que se refere 
a pena de morte. 

O parlamentar mineiro 
acha que um tratamento 
inadequado desses assun
tos pode contrariar a pró
pria razão de existir da co
missão. Contrário á adoção 
da pena de morte, Assad a 
considera uma questão 
"explosiva", na medida 
em que os setores da socie
dade que a propõem, utili
zam como argumento a on
da de crimes e de violência 
testemunhada pelo País. 

Na sua qualidade de ad
vogado, ele defende, entre
tanto, que certos crimes de 
natureza violenta, como se
questros e estupro, sejam 
considerados inaflançá-
veis, e sem direito aos be
nefícios da Lei Fleury, que 
permite ao acusado respon
der processo em liberdade. 

— Nós, advogados, sabe
mos que as provas teste
munhal e documental são 
falhas. Apesar de com
preendermos a reação no 
País contra a violência, 
porque ela é humana, con
sideramos que é mil vezes 
melhor absolver cem cul
pados do que condenar um 
inocente à pena de morte — 
argumenta o deputado. 

Na quarta-feira, o depu
tado e o relator da comis
são, senador José Bisol 
(PMDB-RS), abrem a série 
de encontros promovidos 
pela Assembleia Legislati
va de Minas com presiden
tes e relatores das comis
sões constitucionais, in
cluindo a participação do 
Centro Legislativo. O obje-
tivo é possibilitar a influên
cia do legislativo estadual 
na elaboração da futura 
Constituição. 

Constituinte quer 
misto 

RITA NARDELLI 
Da Editoria de Politica 

Cinquenta e cinco a 
sessenta por cento dos 
constituintes são favorá
veis à implantação do sis
tema distrital misto, e 
através de debates e de 
um "trabalho demora
do", o percentual de 
apoio à proposta pode au
mentar sensivelmente. A 
estimativa e a previsão 
são do presidente da Sub
comissão de Sistema 
Eleitoral e Partidos 
Políticos, deputado Israel 
Pinheiro Filho (PMDB-
MG). Defensor ardoroso 
daquele sistema, Israel 
considera que os parla
mentares contrários à 
ideia que sustenta há 
muitos anos desconhe
cem as vantagens do dis
trital misto, ou temem se
rem prejudicados com a 
sua adoção. 

Um dos pontos positi
vos do sistema, segundo o 
deputado, é que ele exige 
o prazo de um ano de do
micílio eleitoral do candi
dato no distrito. O candi
dato tem que ser escolhi
do pelas lideranças muni
cipais e estas, na opinião 
de Israel, indicarão os 
melhores nomes e não 
irão "se vender", porque 
num distrito é mais fácil 
a apuração de corrupção 
eleitoral: 

— O importante é que a 
escolha do candidato a 
deputado federal ficará 
amarrada à sobrevivên
cia política das lideran
ças municipais. Os líde
res das comunidades es

tarão motivados a esco
lher candidatos não só de 
comprovada liderança 
política, mas também de 
ilibada reputação, já que 
o deputado federal asso
ciará o seu nome e 
prestigio às eleições de 
deputados estaduais, pre
feitos e vereadores. 

Para o deputado, o 
grande mal do sistema 
proporcional é que ele 
permite "uma compra 
desenfreada de votos, a 
corrupção eleitoral", na 
medida em que os parti
dos incluem "qualquer 
nome" na chapa de candi
datos. Surgem, assim, os 
que têm poder para com
prar votos, os que não 
têm qualquer vinculação 
com a política — mais co
nhecidos como "pára-
quedistas": 

— Para completar a 
chapa, para puxar votos, 
o presidente do partido 
acha até bom que sejam 
incluídas essas pessoas. 
Esta é uma chaga no pro
cesso eleitoral brasileiro, 
que esta deturpando a re
presentação popular. 

Outra vantagem do dis
trital misto, segundo Is
rael, é que estabelece-se 
um espírito de corpo, a 
solidariedade entre can
didatos do mesmo parti
do. Na medida em que fi
ca definido o voto na le
genda, nas eleições pro
porcionais os candidatos 
que são fncluidos numa 
lista partidária trabalha
rão em conjunto, em todo 
o estado, ajudando seus 
companheiros que dispu
tam nos distritos. Isto 
porque quanto maior o su-

Israel Pinheiro: pelo distrital misto 

cesso do partido, maiores 
as chances de sua eleição. 

O sistema misto acaba
ria, segundo Israel, com a 
disputa entre correligio
nários, que buscam no es
tado inteiro os votos dos 
mesmos eleitores — os de 
seu partido: 

— Isto enfraquece os 
partidos, e não há como 
evitar essa disputa se o 
campo é livre e o voto é 
proporcional. 

Outra desvantagem do 
sistema proporcional, na 
opinião do deputado, è 
que o politico, ao perder 
uma eleição, está "prati
camente eliminado da vi
da pública". No distrital 
misto — observa — quem 
perde a eleição continua 
sendo o chefe politico do 
partido no distrito, pois 
foi derrotado por um no
me de uma outra agre
miação. 

Israel apresenta ainda 
a "pureza da apuração 
das eleições" como ponto 
positivo da implantação 
do distrital misto. O siste
ma, segtmcro eie; ~i 
passível de ser computa
dorizado a custo económi
co", já que o número de 
candidatos é muito me
nor, o que evitaria as 
fraudes. 

O presidente da Subco
missão de Sistema Eleito
ral e Partidos Políticos 
acha qu os pequenos par
tidos não são prejudica
dos com a adoção do dis
trital misto, já que o voto 
na legenda permite ao 
eleitor votar em uma 
agremiação minoritária: 

— Prova disso é que o 
Partido Verde está cres
cendo na Alemanha — 
afirma o deputado, para 
quem as minorias são 
prejudicadas com o dis
trital puro, "porque a dis
puta aí fica entre os dois 
maiores partidos, o do go
verno e o da oposição". 

Contrário a uma gran
de renovação da Câmara 
dos Deputados a cada 
pleito, por entender que 
"é difícil forjar lideran
ças, e um trabalho de ge
rações não pode ser des
truído numa eleição", Is
rael tem um outro argu
mento para defender o 
distrital misto: 

— No distrito, ninguém 
perde a eleição. O distrito 
é a maneira de se assegu
rar a reeleição, porque se 
tem o comando da máqui
na partidária. 

O sistema defendido por Israel 
Com o sistema distrital 

misto defendido pelo de
putado Israel Pinheiro Fi
lho (PMDB-MG), basea
do no adotado na Alema
nha Ocidental, metade da 
representação a que o Es
tado tem direito será es
colhida pelo sistema dis
trital, e a outra metade 
pelo sistema proporcio
nal, da seguinte forma: 

Sistema Distrital: O Es
tado será dividido em um 
número de distritos cor
respondente à metade da 
representação que possui 
na Câmara dos Deputa
dos. Cada partido indica

rá no distrito o seu candi
dato a deputado federal. 
A eleição será feita pelo 
sistema majoritário. 

Sistema Proporcional: 
A outra metade da repre
sentação será escolhida 
por este sistema, a partir 
de uma lista de nomes 
apresentada por cada 
partido. 

O eleitor terá, assim, 
direito a dois votos. O pri
meiro, no candidato do 
distrito, e o segundo em 
uma das listas aprovadas 
nas convenções partidá
rias. A apuração será fei
ta da seguinte forma: no 
distrito, os majoritários 

serão eleitos, ficando as
sim preenchida a primei
ra metade da representa
ção do Estado. No Esta
do, somam-se todos os vo
tos dados às diversas lis
tas partidárias em todos 
os distritos, obtendo-se o 
total de votos-legenda de 
todos os partidos. Divide-
se o total pela outra meta
de das vagas a que o Es
tado tem direito, obtendo-
se assim o quociente elei
toral. Dividindo-se o total 
de votos alcançados pelo 
partido por esse quocien
te eleitoral, define-se o 
número de cadeiras de 
cada partido. 

Opinião pública também aprova 
O relator da sub

comissão de Sistema 
Eleitoral e Partidos 
Políticos, deputado 
Francisco Rossi (PTB-
SP), acredita que há 
uma tendência na classe 
política e na opinião pú
blica favorável à adoção 
do distrital misto, e diz 
estar "começando a 
achar" que a Constituin
te irá implantar esse 
sistema. Cauteloso, por 
ocupar o cargo de rela
tor, Rossi diz que pre
tende acolher a posição 
da maioria da subco-
missão.após os debates-' 

— Nunca me conven
ci da validade do voto 
distrital, porque sempre 
achei que se existe ma
nipulação nas eleições 
proporcionais, pode ha
ver muito mais com o 
voto distrital. Mas posso 
mudar o meu Ponto de-
vista. Já fui presiden
cialista, e hoje sou favo
rável ao parlamentaris
mo — diz. 

Para Rossi, o distrital 
misto poderia ser uma 
maneira de conciliar as 
diferentes posições, de 
encontrar um "denomi-
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nador comum". En
quanto não é convencido 
da importância do siste
ma nas eleições para a 
Câmara dos Deputados, 
o relator admite o distri
tal misto para as elei
ções de deputado esta
dual: 

— Isto porque — ex
plica — algumas regiões 
ficam sem representan
tes. A região de Itararé, 
em São Paulo, é enorme 
e não conseguiu eleger 
um deputado estadual, 
enquanto outras elege
ram até cinco. 

Emenda busca 
nova forma: 
de governo 

O senador Leite Chaves 
(PMDB-PR) continua tra
balhando na elaboração de 
uma emenda à atual Cons
tituição, instituindo o par
lamentarismo no País. De 
acordo com o senador,; a 
emenda seria apresentada 
no Congresso Nacional e 
submetida a votação. Se 
obtivesse o quorum e os Vo
tos favoráveis de dois ter
ços do Congresso, o Brasil 
adotaria o parlamentaris
mo já antes de ser elabora
da e promulgada a nova 
Constituição. 

"Minha proposta vem 
sendo recebida com muita 
simpatia", declarou o se
nador. "E isso acontece 
porque não estou propondo 
um parlamentarismo nbs 
padrões tradicionais, mas 
um novo parlamentarismo. 
E u ç h a m o d ' e 
p a r l a m e n t a r i s m o -
presidencialista. No parla
mentarismo que estou pro
pondo, o presidente da Re
pública indica à Câmara 
dos Deputados o primeiro-
ministro. Além disso, o pre
sidente continua sendo o 
chefe das Forças Armadas, 
nomeia os ministros dos 
tribunais superiores, do Su
premo Tribunal Federal è o 
procurador-geral da Repú
blica. E criado um conse
lho de estado, cuja chefia 
fica sendo do presidente.'! 

O senador Leite Chaves 
está convencido de que es
sa forma de governo trará 
muita tranquilidade políti
ca para o Brasil e permiti
rá que as crises político-
econômicas sejam trans
postas com maior facilida
de. "Facilitara" — diz ele 
— "a tarefa de governar, 
pela ampliação do leque de 
responsabilidades entrei o 
Congresso e o Executivo". 

Ele argumenta com um 
exemplo advindo do Plano 
Cruzado e de suas corre-
ções posteriores. "Num 
primeiro momento" .— 
lembra — "a popularidade 
dos governantes e minis
tros subiu muito rapida
mente. Mais tarde, houve 
um declínio acentuado de 
popularidade e ai começa
ram a aparecer sugestões e 
propostas de todos os tipos, 
além de gente exigindo a 

saída deste ou daquele. ,E 
natural que essas coisas 
aconteçam, mas é impor
tante criar mecanismos 
que evitem a instabilidade 
politica e institucional 
quando elas ocorrem". 

O deputado Egidio Fer
reira Lima (PMDB-PE), 
relator da Comissão de Or
ganização dos Poderes e 
Sistemas de Governo, da 
Constituinte, elogia a ini
ciativa do senador Leite 
Chaves, mas pondera que 
não será necessário subme
ter essa proposta ao Con
gresso Nacional. Isto por
que, antes mesmo que ela 
tenha tramitação normal 
no Congresso, o assunto já 
deverá ter sido definido no 
âmbito da Constituinte. 

"Nossa intenção" — dis
se — "é chegar a uma con
clusão a esse respeito antes 
do final de maio. Estamos 
trabalhando em ritmo ace
lerado para isso". 

SanfAnna vê 
os temas da 
Constituinte 
O deputado Carlos 

SanfAnna, líder do Gover
no na Câmara, decidiu pro
mover reuniões de grupos 
de 25 a 30 deputados, de ca
da vez, a começar pelos 
parlamentares do PMDB, 
para analisar os temas 
mais importantes que se
rão discutidos na Consti
tuinte — desde a reforma 
agrária ao grau de inter
venção do Estado na econo
mia, desde o estatuto dos 
minérios à forma de gover
no, se presidencialista óu 
parlamentarista. 

SanfAnna declarou, on
tem, que sentiu a necessi
dade de promover essas 
reuniões para uma discus
são aberta com seus com
panheiros sobre os proble
mas mais importantes a se
rem debatidos na Consti
tuinte. Sua ideia incial é de 
reunir parlamentares por 
bancadas estaduais ou por 
grupos de veteranos e d»e 
novos parlamentares. . 

O líder do Governo pre
tende fazer um debate ]o 
mais amplo possível. Em
bora estaj a disposto a co
meçar pelos seus correli
gionários, isto é, parlamen
tares do PMDB, admite es
tender essa discussão a 
parlamentares de outros 
partidos, inclusive do PCB 
e do PC do B. 

A ideia é alinhar clara
mente as tendências domi
nantes na Constituinte €m 
relação aos^problemas fun
damentais do País — desde 
a forma de governo, se par
lamentarismo ou presiden
cialismo, a temas funda
mentais que podem ir até 
ao estatuto do capital es
trangeiro e ao papel do I 
tado na economia. 
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