
Contratos ck 
DIÁRIO DE ERA nacionaliza 

"As empresas estatais 
que firmarem contratos 

í de serviço que incluam 
t cláusulas de risco e prê-
j mios de produtividade, 
< admitindo a participação 
\ de companhias estrangei

ras, darão prioridade à-
^uelas que estejam asso
biadas a uma empresa 
orasileira". A determina
rão está contida em proje-
to apresentado pej^ggfla^ 

(ÀRÈNA-MA) e em estu
dos na Comissão de Eco
nomia,, em mãos do Sena
dor Roberto Saturnino 

í(MDB-RJ), que pediu vis
tas. 
i Manifestando-se favo
rável a que os contratos 
jde serviços firmados pela 
PETROBRÁS abram 
uma participação da em-

\ presa privada na prospec
ção e na exportação de 

em sua proposição, que as 
associações com as em
presas estatais para con
tratos de serviço não po
derão ser inferiores a 25 
por cento. 
INTERESSE NACIO
NAL " ~ 

O Senador maranhense 
justifica sua ideia afirman
do quer "é do interesse 
nacional que esta porta (a 
participação das empresas 
privadas brasileiras nos 
contratos de serviço) não 
seja aberta somente a fir
mas estrangeiras que de
tenham experiência no ra
mo, "até porque o mono
pólio estatal não permitiu 
a formação do País de 
grupos empresariais no 
setor". 

Segundo José Sarney, o 
resultado disso é que não 
será justa a exclusão que 

* risco scrao 

existirá de fato da empre
sa brasileira. E "para sa
nar essa lacuna", ele pro
põe que "seja considera
do do interesse- do País, a 
associação com as empre
sas particulares nacionais 
na prospecção e explora
ção do petróleo". 

De outra parte, o sena
dor ainda entende que as 
associações por ele defen
didas com prioridade 
"permitirão que a empre
sa brasileira adquira 
know-how, preparando-se 
para no futuro ocupar 
esta área tão importante 
para a vida nacional". 
OUTRO ÂNGULO 
. 0 Senador Orestes 

Quércia (MDB-SP), tam
bém revelando-se interes
sado nos chamados con
tratos de risco, estabele
ceu através de outro pro-
jeto, que está sendo relato 

pelo Senador Sarney, me
didas de proteção aos sa
lários dos trabalhadores 
que virão a ser admitidos 
nas empresas estrangeiras 
beneficiárias de contra
tos de pesquisa de petró- ^ 
leo com cláusula de risco. 

Ele quer que essas em- ; 
presas se orientem pelos / 
p a d r õ e s da PE
TROBRÁS, pelo menos [ 
no que disser respeito ao 
pagamento aos trabalha
dores e aos reajustamen- . 
tos salariais; e diz as ra-
zoes: "o que a prática tem 
demonstrado é que as em
presas multinacionais têm ) 
muitos meios para evitar a f 
incidência de leis nacio
nais, para burlar a ação do 
poder soberano, em rela
ção a alguma áreas de ati-
vidades, como, por exem
plo, quanto às matérias 
tributárias e trabalhistas". < 


