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BRASÍLIA — O relator 
da subcomissão dos Negros, 
Populações Indígenas, Pes-

, soas Deficientes e Minorias, 
' Deputado Alceni Guerra 

(PFL-PR), está apostando 
no peso de sua condição de 
ser o primeiro Vice-Líder 

'do PFL para garantir a ao 
aprovação de seu antepro- cn 
jeto no plenário da Assem- ^ 
bléia Constituinte. «£ 

Para ele, os maiores ad- <*r 
versários de sua proposta 
serão os conservadores do -^ 
PMDB, que já deram uma C-J 

- demonstração de suas in-
J tenções fazendo diversas 

emendas ao texto que apre-
, sentou principalmente no 

que se refere a proibição de 
exploração do subsolo das 
terras indígenas por empre
sas privadas. 
- Mas acredita na aprova
ção de seu anteprojeto pelo 
baixo número de emendas 
apresentadas. Para evitar 

' radicalizações, convidou a 
„ todas as entidades repre

sentativas e aos parlamen-
r -tares que fazem, parte de 
J_ sua subcomissão para alte-
I rarem em conjunto os itens . 
~ --̂ gueirnecessitàssem de-modi- - -

fteações. 
;0 relator, em seu ante

projeto, prevê a necessida-
, de de aprovação por parte 

do Congresso Nacional, e 
. .das populações indígenas, 
* para que as riquezas mine-

fl rais contidas nas terras 
j ' dessas populações sejam 
r ; exploradas. Quem mais 
•J apresentou emendas, ten-
t ' tando reverter esse disposi

tivo, foi o Deputado Nilson 
Gioson (PMDB-PE), que 

f não faz parte da Comissão 
da Ordem Social. 
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JÈMAS POLÉMICOS 
• Exploração do 

/ 

) '.,. subsolo indígena 
•-Modificação das 
grileis trabalhistas 
•^Estatização da 
L'Çindústria 
^farmacêutica 

r,^a subcomissão dos Di-
rçitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos, a bri
ga mais intensa será trava
da, durante os trabalhos da 
Çpmissão Temática. Pelo 
menos é o que esperam os 
parlamentares ligados às 
entidades patronais. Esta é 
ítopinião do deputado Max 
Rb)emann (PMDB-PR), que 

(f^clama da subcomissão ter 
jèra sua maioria constituin
tes ligados a entidades sin-
diòais. Segundo ele, esses 
parlamentares se uniram 
mím bloco para aprovar 
'ispositivos consensuais 
Ttre todas as centrais sin-
cais e tiveram a coorde

nação do Departamento In
tersindical de Assessoria 

rlamentar (DIAP). 
Max pretende apresentar 

fí-pedidos,de destaques pa-
ava votação em separado, 
ndependentèmente da 
[provação do parecer do re-
àtor, Deputado Mário Li-
:a (PMDB-BA). Para o Se-
ador Ronan Ti to 

jPMDB-MG), a radicaliza
rão acabara evitando que 
i£didas importantes para 
s-trabalhadores sejam 

Jiroyadas. 

^̂ Na subcomissão da Segu-
idade, Saúde e Meio Am-
iente, os representantes 
às empresas privadas de 

medicamentos estão dispos
tos a rejeitar o anteprojeto 
dO- relator, Deputado Carlos 

>sconi (PMDB-MG). Se
ndo o Adylson Motta 

?DS-RS), a principal restri
ção apresentada ao ante-
•"ftyeto é a estatização ex-

essiva da produção de 
ledicamentos. A maior dú-
da de Motta é a possibili-
ideJ^ se indicar uni novo 
lafrî caso o anteprojeto 
Í «osconi seja inteira-
ente rejeitado. 
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