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Projeto do "soft"é retirado 
BRASÍLIA 

. AGÊNCIA ESTADO 

O projeto de Software não foi in
cluído na pauta da sessão extraordi
nária de ontem da Câmara, por soli
citação do lider do PFL, deputado 
José Lourenço, que pediu maiores in
formações sobre a matéria, por inter
médio do Palácio do Planalto, aos 
ministérios da Ciência e da Tecnolo
gia e das Relações Exteriores. 

Na última sexta-feira, os líderes 
do PMDB, PFL, PDS, PDT e PTB, 
assinaram pedido de urgência para o 
projeto do Executivo para a prote-
ção da propriedade intelectual dos 
programasse computadores, envia
do ao Congresso em dezembro do 
ano passado. Ontem, depois de rece
ber reclamações de vários parlamen
tares da sua bancada contra a pressa 
no exame da matéria, José Lourenço 
pediu a sua retirada da pauta-prévia 
da Câmara, alegando que não estava 
em condições de votar o projeto. 

A debutada Cristina Tavares 
(PMDB-PE) também não concorda 
com a votação! do toft sem queTTaja 
anteá "um amplo debate" sobre o as-
suntb. Em regime de urgência, os 
projdtos são relatados no plenário, 
sem ôisaMssãoprévia. Ela se prepara
va pèrja pedir, à Mesa da Câmara a 
retirada do projeto, depois de ter lido 
as denúncias do deputado Guilher
me Afif Domingos (PL-SP) em O Et-
tado,| quando foi informada que José 

50 já havia tomado a iniciati-
ada bem, eu já ia fazer isso"— 

iela. 
1 Tavares não quis entrar 

4éIito das acusações de Afif Do-
. que denunciou o "conluio" 

-'̂ coronéis da direita e progres-
ia esquerda" para ampliar o 

Dle da Sei sobre o setor de infor
mas também entende, como 

Atado do PL, que não existe 
nadaj^ae justifique a sua aprovação 
semique os parlamentares tenham 
informações mais detalhadas sobre 
as medidas preconizadas na pro
posta, 
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"A subcomissão é centralizadora" 
A proposta à Constituinte formu

lada pela Subcomissão de Ciência, 
Tecnologia e Comunicação é centrali
zadora e servirá para cercear a partici
pação da iniciativa privada no desen
volvimento tecnológico do País. Este 
foi o resultado da primeira avaliação 
feita pela diretoria da Associação Bra
sileira para o Desenvolvimento da In
dústria de Base (Abdnib), do conteú
do dos trabalhos dos parlamentares 
para a elaboração da futura Consti
tuição. 

A principal sugestão a ser encami
nhada pela Abdib ao Congresso, se
gundo o vice-presidente executivo da 

entidade, Ornar Bittar, será para o 
desmembramento da subcomissão em 
pelo menos dois grupos isolados, uma 
vez que, na opinião dos empresários, a 
tecnologia deve receber tratamento di
ferenciado da ciência. Segundo Bittar, 
a tecnologia se desenvolve nas empre
sas privadas para atender às suas ne
cessidades de produção, enquanto que 
a ciência é custeada pelo Estado atra
vés das universidades e institutos de 
pesquisa. 

A diretoria da Abdib defende a 
presença do Estado nessa área apenas 
como estimulador da pesquisa no am
biente das empresas. A administração 

dos recursos destinados ao seu desen
volvimento deve estar exclusivamente 
a cargo da iniciativa privada, uma vez 
que tem sido as empresas as principais 
financiadoras das pesquisas nessa 
área, afirmou Bittar. 

A diretoria da Abdib defende um 
texto genérico para a futura Constitui
ção, deixando os detalhes para as leis 
ordinárias. Caso contrário, segundo o 
seu vice-presidente, estará sujeita a 
revisões periódicas para ser adequada 
ao tempo. Os empresários considera
ram "interessantes" alguns itens da 
proposta da subcomissão, como a ga
rantia que se procura dar à proprieda

de intelectual. Mas a proposta proibin
do a transferência de informações des
sa área a centrais estrangeiras de ar
mazenamento de dados foi qualificada 
de negativa. "Se estamos proibidos de 
transferir informações, não podere
mos também absorver tecnologia de
senvolvida no Exterior." Os diretores 
da entidade voltarão a se reunir hoje 
para analisar a proposta da subcomis
são de Ordem Económica. 

^MANIFESTAÇÃO 

Também a Associarão Brasileira 
da Indústria de Fundição (Abifa), em 
conjunto com várias entidades de re-

auta 
presentação do empresariado paulista, 
pretende encaminhar à Assembleia 
Nacional Constituinte documento em; 
favor da livre iniciativa, com a assina
tura de mais de 30 mil pequenos e 
médios empresários. Segundo Paulo 
Butori, presidente da Abifa, a entida
de está coordenando o trabalho de or
ganização de manifestação em favor da 
livre iniciativa e contra a intervenção 
estatal na economia, esperando-se a 
presença de cerca de quatro mil em-, 
presários e representantes de várias 
entidades de classe. 


