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Abert quer 
novo regime 
de concessão 

Brasília — O Congresso Na
cional deverá ser responsável 
pela concessão de canais de 
rádio e televisão, ficando a cri
tério do Poder Judiciário a cas
sação dessas concessões. Esta 
foi a proposta apresentada, in
formalmente, pelo vice-
presidente da ABERT (Asso
ciação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão), Fernan
do Corrêa, na Subcomissão de 
Ciência, Tecnologia e Comuni
cação. 

Fernando Corrêa não quis 
apresentar propostas formais à 
Constituinte, por considerar os 
parlamentares eleitos "sufi
cientemente competentes para 
elaborar a nova Constituição". 
No lugar de propostas, preferiu 
ressaltar "princípios" defendi
dos pela ABERT. "O direito 
de comunicação e expressão do 
pensamento é ponto funda
mental para a Constituição", 
definiu o vice-presidente da 
ABERT. 

Fernando Corrêa fez um 
breve relato da história dos 
veículos de comunicação ele-
trônica brasileiros e da atual 
situação política da comunica
ção social no país. Sua inter
venção, no entanto, centrou-se 
basicamente na discussão sobre 
o atual sistema de concessões 
de canais de televisão e radio
difusão. Fernando Corrêa de
fendeu a modificação do atual 
critério de distribuição dos ca
nais, "hoje nas mãos do presi
dente da República, deixando 
o concessionário à mercê da 
autoridade". 

Dos debates de ontem, tam
bém participaram o presidente 
da Contcop (Confederação Na
cional dos Trabalhadores em 
Comunicação e Publicidade), 
António Cortizo, e represen
tantes do Movimento Brasil In
formática - composto pela As
sociação Brasileira da Indústria 
de Computadores e Periféri
cos, Associação Nacional dos 
Profissionais de Processamento 
de Dados, Federação Nacional 
dos Engenheiros, Sociedade 
Brasileira de Computação e 
Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC). 

Homossexualismo vai a debate 
As subcomissões da Constituinte discuti

rão hoje temas que vão desde "O homosse
xual e a Constituinte", até "Processo Legis
lativo". Além dessas discussões em Brasília, 
algumas subcomissões viajarão aos estados, 
como a subcomissão dos Estados, que vai 
amanhã à Assembleia Legislativa de Goiás 
discutir a criação do Estado de Tocantins. A 
programação de hoje é a seguinte: 
1 — Comissão de Soberania e dos Direitos e 
Garantias do Homem e da Mulher 

A) Subcomissão da Nacionalidade, da 
Soberania e das Relações Internacionais: às 
10 horas, painel sobre Soberania Nacional, 
cor* o professor Carlos Roberto Siqueira 
Castro, procurador da República. Às 
17h30min, o ministro do Supremo Tribunal 
Federal José Francisco Rezek fala no painel 
sobre Nacionalidade. 

B) Subcomissão dos Direitos e Garantias 
Individuais: às 9 horas, o tema O Homosse
xual e a Constituição será abordado pelo 
diretor de comunicação social do grupo ca
rioca Triângulo Rosa, João António de Sou
za Mascarenhas. Às 11 horas, o vice-
presidente da Comissão de Justiça e Paz da 
CNBB, José Geraldo de Souza Júnior, falará 
sobre Instrumentos de participação direta e 
iniciativas populares como garantia da cida
dania. 
2 — Comissão da Organização do Estado 

A) Subcomissão dos Municípios e Re
giões: O técnico da SEPLAN, Francisco de 
Paula, e o advogado tributarista Eron Arzua 
falarão no painel sobre Os municípios e a 
reforma tributária, às 9h30min. 
3 — Comissão da Organização dos Poderes e 
Sistema de Governo 

A) Subcomissão do Poder Legislativo: 
Os convidados para discutir o Processo Legis
lativo às 10 horas são o secretário-geral da 
Câmara dos Deputados, Paulo Afonso, e 
pelo assessor para assuntos parlamentares do 
Gabinete Civil da Presidência da República, 
Henrique Hargreaves. Às 17 horas, Thales 
Ramalho, Luciano Brandão e Frederico Bas
tos falarão sobre Elaboração e Fiscalização 
do Orçamento. 

B) Subcomissão do Poder Executivo: 
Miguel Seabra e o presidente do PC do B, 
João Amazonas, debatem o sistema de go
verno, às 9h30. 
4 — Comissão da Ordem Económica 

A) Subcomissão da Questão Urbana e 
Transporte: Painel sobre o setor terrestre, 
com empresários e trabalhadores da área. 
5 — Comissão da Ordem Social 

A) Subcomissão da Saúde, Seguridade e 
Meio Ambiente: vai receber, às 8h30, o 
ministro da Saúde, Roberto Santos. 

B) Subcomissão dos Negros, Populações 
Indígenas, Deficientes e Minorias: às 9 e às 
17 horas, reuniões sobre os deficientes físi
cos. Às 19 horas, debate sobre os hansenia
nos, ostonizados e talassênicos. 
6 — Comissão da Família, de Educação, 
Cultura, Esporte, Comunicação, Ciência e 
Tecnologia. 

A) Subcomissão de Educação, Cultura e 
Esportes: continuam as audiências com enti
dades de professores, estudantes, servidores, 
reitores e escolas particulares, a partir das 9 
horas. 


