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Grupo suprapartidário f 
vai defender interesse 
do Rio na G^stituinte 

Um grupo suprapartidário de deputados especialistas ÕiT 
interessados nos problemas económicos do Rio de Janeiro foi 
criado na Constituinte para defender os interesses do estado e 
propor soluções para problemas como a instalação dos pólos 
petroquímico e de química fina e a rolagem da dívida pública. 

Da primeira reunião do grupo, esta semana, participaram os 
deputados Luís Alfredo Salomão e Bocayuva Cunha, do PDT, e 
Ronaldo César Coelho e Miro Teixeira, do PMDB. Mas já está 
certa a inclusão de César Maia, do PDT, Osvaldo Almeida, do 
PL, Vladimir Palmeira, do PT, e Francisco Dornelles, do PFL, 
um dos idealkadores do bloco e que só não participou da reunião 
inaugural porque estava no Rio. 

Vitória de Pirro 
O primeiro tema a ser discutido pelo grupo, em reunião da 

próxima semana, será o pólo petroquímico a ser instalado no Rio 
de Janeiro, que alguns deputados, como Luís Alfredo Salomão, 
consideram "uma vitória de Pirro do governador eleito Moreira 
Franco". Todos os deputados convidados para participar do 
grupo confirmaram que estarão presentes. 

Salomão vai expor na reunião a tese de que a expansão do 
pólo petroquímico de Camaçari, na Bahia, que aumentará sua 
capacidade em 350 mil toneladas, será suficiente para atender à 
demanda projetada para o mercado brasileiro a curto e médio 
prazos. Isso, segundo ele, na prática vai adiar o início da 
construção do pólo do Rio para a década de 90. 

Segundo o deputado do PDT, só uma ação política poderá 
reverter esse quadro. E ele tem uma proposta: fazer com que a 
bancada e o governador eleito de Minas Gerais, Newton Cardoso, 
pressionem os ministros das Minas e Energia, Aureliano Chaves, 
e da Indústria e Comércio, José Hugo, que são mineiros, a 
lutarem pelo início imediato da construção do pólo petroquímico 
do Rio. 

Para atrair os mineiros, Salomão proporá ao grupo — que 
deverá manter entendimentos com Moreira Franco — dividir o 
pólo petroquímico com Minas Gerais, construindo algumas 
unidades na cidade de Juiz de Fora, que fica a menos de duas 
horas de carro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde 
está instalada a Refinaria Duque de Caxias, da Petrobrás, local 
considerado ideal para a instalação do pólo. 

Mas o PDT quer mais. Quer também que os deputados do 
grupo se interessem e façam Moreira Franco se interessar pela 
criação do pólo de química fina, no município do Rio, um projeto 
do prefeito Saturnino Braga. Segundo os deputados do PDT, a 
química fina tem produtos de muito maior valor específico do que 
os petroquímicos, pois fabrica matéria-prima para as indústrias 
farmacêutica, alimentícia, de papel e de aditivos agrícolas, entre 
outras. 


