
fPDT faz simpósio ,e 

Com o painel Brasília e o 
Momento Constituinte, o 
Instituto de Estudos Políti
cos Alberto Pasquallhl, do 
PDT, abriu ontem pela ma
nhã na OAB o ciclo de deba
tes Constituinte, Democra
cia e Socialismo. O simpó
sio continua nos dois próxi
mos domingos, sempre pe
la manhã, com os painéis a 
Constituinte e o Movimento 
Sindical no DF e A Consti
tuinte e os Movimentos So
ciais no DF. 

O painel de ontem reuniu 
especialistas da cidade nas 
áreas de habitação, saúde e 
educação. Sobre habitação 
urbana falou o professor do 
Departamento de Sociolo
gia da UnB, Benécio 
Schimdt, autor do livro "A 
Questão Urbana — A Pro
messa da Cidade". Para 
falar sobre saúde esteve 
presente a presidenta do 
Sindicato dos Médicos, Ma
ria José da Conceição, e so
bre educação falou a pro
fessora da Faculdade de 
Educação, Maria Rosa 
Abreu. 

PRIVATIZAÇÃO 

Benicio lembrou que o 
problema de falta de mora
dia na cidade só será resol
vido quando a terra urbana 
deixar de ser tratada como 
instrumento de acumula
ção para o poupador. "A 
terra no Brasil hoje é reser
va de valor que às vezes se 
apresenta como a única op
ção para o poupador, dian
te da instabilidade do mer. 
cado financeiro". 

O professor observa que, 
com a extinção do BNH, a 
politica habitacional pas
sou a ser gerida pelos ban
cos e pelas grandes em
preiteiras, numa tendência 
de privatização crescente 
dos interesses populares, 
observada também em ou
tras áreas fundamentais 
para o bem-estar do cida-
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dão, como transporte e co-^33' 
munt cações. ff\ 

Esta conjuntura só pode-jpí, 
rá ser superada de formav-^ 
definitiva, prevê Benicio,.. . 
através da adoção de solu-^j' 
çôes politicas, não técni- -w: 

cas. Ele cita como exemplo;.> 
o caso da divida interna:* *4 
brasileira, que só em mar-.:.-" 
ço custou ao Tesouro cerca.„,, 
de Cz$ 12 bilhões. Segundo;?"! 
o professor, 70% por cento 22 
dos títulos desta dívida es-f/v 
tão nas mãos de cinco gran-jL 
des bancos. 

— Não falta teoria para o 
ministro Dilson Funaro, 
falta poder politico e apoio 
militar para chegar e dizer 
para estes bancos, por 
exemplo, que seus títulos 
estarão congelados, duran
te determinado período — 
afirma o professor. 

PROPOSTAS 

Na opinião do presidente 
em Brasília do Instituto Al
berto Pasqualini, Carlos 
Michlles, este tipo de dis
cussão ê fundamental para 
que o PDT se organize em 
torno de Ideias e propostas 
especificas de cada área 
social, não ficando somente 
na reflexão desorganizada 
feita no momento eleitoral. 

O Instituto Alberto Pas
qualini nasceu junto com o 
PDT e seu primeiro presi
dente nacional foi Darcy 
Ribeiro. Em Brasília ele 
começou a ser estruturado 
há pouco tempo e este ciclo 
de debates é sua primeira 
atividade pública. Para o 
próximo dia 20, o instituto 
está preparando o lança
mento do livro "O Compro-
misso Brasileiro para o So
cialismo", de Teotónio dos 
Santos, no auditório Nereu 
Ramos da Câmara dos De
putados, simultaneamente 
à transmissão do progra
ma nacional do partido ] 
la televisão. 3o pe \ 


