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Uma importante modifi
cação no crédito rural foi 
aprovada ontem pela Co
missão de Sistematização 
da Constituinte. Por 50 vo
tos a 39, os parlamentares 
acolheram emenda do se
nador Nelson Carneiro 
(PMDB-RJ) no sentido de 
proibir a penhora "para 
pagamento de quaisquer 
débitos" de propriedade 
rural com extensão de até 
25 hectares, "desde que 
trabalhada por uma fa
mília". 

A votação desse disposi
tivo agitou o décimo pri
meiro dia de trabalhos da 
Comissão de Sistematiza
ção. De um lado, o lfder do 
PFL na Câmara, deputado 
José Lourenço, classifica
va a medida de "impatrió-
tica", produzindo o risco, 
em sua opinião, de desarti
cular o crédito rural no 
País. 

Já o deputado Plínio de 
Arruda Sampaio, do PT 
paulista, apresentava sua 
proposta para evitar esse 
problema: o governo cria
ria uma linha de crédito es
pecífica para os pequenos 
produtores, já que os ban
cos privados dificilmente 
aceitarão emprestar sem 
ter a propriedade rural 
como garantia dos débitos. 

"Foi a primeira derrota 
dos bancos na Comissão de 
Sistematização", comenta
va o deputado Fernando 
Gasparian, do PMDB pau
lista, no plenário. Algumas 
cadeiras adiante, o deputa
do Ricardo Fiúza, do PFL 
de Pernambuco, chamava 
a medida de "utópica è ir
real", além de argumentar 
que o limite de 25 hectares 

I e pouco significativo, devi-
Ido à veriação das carac

terísticas fundiárias regio
nais. "Temo que possa ha
ver a estatização do crédito 
agrícola", resumiu o depu
tado José Serra, pemede-
bista de São Paulo. 

A Comissão de Sistemati
zação completou ontem a 
análise dos 56 parágrafos 
do artigo 5- do substitutivo 
do relator Bernardo Ca
bral. Antes de entrar no 
capítulo dos direitos so
ciais, no entanto, os consti
tuintes passaram a anali
sar proposições avulsas, 
enumeradas sob a rubrica 
"inclua-se onde couber". A 
questão do crédito rural 
encaixa-se aí. Na sessão de 
hoje, essa etapa deverá ser 
concluída, abrindo para 
amanhã a.possibilidade da 
votação dá estabilidade no 
emprego. 

A comissão terá mais 
vinte dias de prazo para vo
tar os 336 artigos do substi
tutivo de Cabral, segundo 
relata a editora Francisca 
StellaFagá. , 
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O presidente José Sarney . 
reuniu-se ontem durante '< 
duas horas e meia com o ; 
presidente do PMDB, depu- | 
tado Ulysses Guimarães. A j 
saída, Ulysses informou ' 
que o presidente deseja o 
apoio do PMDB a seu go
verno. Também foi discuti
do o pronunciamento que 
Sarney fará à Nação. \ 
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