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para prlmelros

eus prefeitos
O PT espera
e 13 de dezembro,
:0 políticos. Estão
os, além dos prefeivice-prefeitos e os
: diretórios muncipartido venceu as
.gentes nacionais do
ser informados, na
1s principais probleunicípio, transmitir
~itos uma avaliação
1enho global do PT
tratar da unificação
governo.
> fim de semana, o
cipal do PT de São
:eus 45 integrantes.
ano de emergência
:>s 100 dias da admi.uiza Erundina. A
futuro secretariado
1 -

municipal estará em pauta. O Diretório Municipal está encarregado
de formalizar uma proposta completa de secretariado para apreciada pela nova prefeita. Erundina já
se comprometeu, em diversas ocasiões, a acatar as sugestões do partido .
Integrantes do grupo Articulação, ligado ao deputado Luís Ignácio Lula da Silva, que detém metade dos votos no Diretório paulistano, estão empenhados em formar
um secretariado em que figurem os
chamados quadros técnicos do partido, em detrimento dos acadêmicos e dos teóricos. Também é preocupação desse grupo inserir no futuro secretariado nomes ligados ao
PDT, ao PCB e ao PC DO B, e
pessoas sem filiação partidária,
com o objetivo de aumentar a base
de sustenção política da prefeita.

~DO DE ALAGOAS

)FICIAL
ativa. que durante anos presidiram a gerência
Estado de Alagoas à inédita situação de
proporcional à veemência do "basta!" com
n 1986 um governo que se comprometeu
ja administração pública e, a um só tempo,
os órgãos debilitados pela corrupção e pela
>as (Produban) precisa ser vista a partir desse
1ptador e repassador de recursos, o Produban
~la irresponsabilidade dos administradores e
1os. em Alagoas.
~us próprios mandatos e, portanto. devendo
1m o qual mantinham pacto de poder. alguns
ilização do Produban de forma até criminosa,
mais poderoso da economia alagoana.
:ado encontrou um Produban que canalizava
)alcooleiro, marginalizando todos os demais
o o banco como agente de desenvolvimento
amento a pequenas e médias empresas e a
• fechando portas à produção de alimentos,
a que de Alagoas. oligarquia açucareira, em
1dical, levou o Produban, já em 1987, a uma
os estaduais brasileiros, rivalizando com os
~mpréstimos e no crescimento de depósitos.
mais de 100 milhões de dólares, debilitara o
voltar ao assunto porque dois dos principais
overnadores Divaldo Surugy e Guilherme
cimento" em diversos jornais. que, eivada de
:ua essencia, porque afinal constitui autentica
eram em suas administrações.
Alagoas considera indispensável informar:
" aos "mutuários do Produban" a quantia de
a "nota". Convém recordar que em represália
para o governo de Alagoas. alguns usineiros
36, mal havia sido proclamado o resultado das
de imposto sobre circulação de mercadorias
a cana-de-açúcar que os usineiros produzem
:ão federal, as usinas. assim, deixaram de
pagavam aos cofres estaduais. A justiça deu
particular da "cana própria". e determinou a
anos. Mediante acordo recente na Justiça, o
ial. o que se comprometeu a fazer no prazo de
tas" entre o estado e as usinas resolveria o
1o problema do Produban, que. para ser salvo,
prazo. A afirmação dos ex-governadores, por
1formação e ofende a dignidade do povo e do
ém ao afirmar, na nota, que a Companhia de
ICodeal) , "está com seus bens penhorados.
ação de todos. é necessário esclarecer que a
: admir:1istrações desastrosas e cujas finanças.
m até mesmo a execução de serviços com
3ria do distrito industrial Luiz Cavalcante.
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r oportunismO!
l()lítica econômica do
rraes disse acreditar
!U porque não soube
vemo Sarney" . Acas até para o dono da
dor de Pernambuco,
ts urnas até "pelo
·sses na gerência do
opôs que o PMDB
tes com o governo,
1ento, e aproveite
tlianças eleitorais e
: não se expressar
ista, pode ficar esita e a esquerda",
- Waldir Pires,
ompimento com o
·evisão das relações

entre o PMDB e o governo, mas disse:
que romper abertamente agora é faca de!
dois gumes. "O eleitorado pode entender:
que essa atitude é oportunista. O PMDB;
já pagou todo o ônus de sustentar um:
governo impopular, mas pode continuar!
a dar seu apoio institucional, em nome da:
garantia da democracia", analisou.
:
Ulysses só interrompeu os governa~
dores uma única vez, quando falava Mo..:
reira Franco, para dizer que os incidente~
de Volta Redonda influíram definitiva-,
mente na derrota do PMDB, especial.:
mente em São Paulo. Moreira respon..:
deu: "Discordo. Aquele foi apenas um~
fator a mais . A decisão do povo já estava:
tomada. O governo Sarney já tinha sido:
julgado. Nessa eleição, foram julgados o:
PMDB e os governadores."

RTUNIDADE

)

" 'I

IILiSTICA.
,m respeito à
tieconômicos.
~ convicto de
que os tranceacaba com a
.s-de-casa para
z, gás, água,
lstos; (b) dos
)S aqueles que
'ndo afazeres ,
locomoção e

'ringshock~

confere
·rtamento inéditas em
eu peso reduzido,
e>lucionário, conferem
Clce, podendo atingir
~er até 25 km com
~ço

do combustível
ia vez mais sobra
las grandes cidades
é proibitivo para
o é difícil imaginar
terá assim que chegar
750 ações da Gurgel
dos donos da fábrica
dústria altamente
rea de 380.000 m 2 , com
truída e com um
ilhões de cruzados.
vlotores estará reservada
1pra dos primeiros
lifica que você poderá
sensação· única
produzido em uma
em breve teremos bons
nos juntos..
- .!

) do Amaral Gurgel
~e!

Motores S.A.

Se isso aconteceu nos Estados Unidos~
onde existe uma democracia que funcio- ,
na. imaginem só nos outros países onde as
verdades podem ser ocultadas facil"':ente.,..
Toda essa história de energ1a atom1ca,
para fins pacíficos, na verdad~ ocultq,
sempre a fabricação de bomba at0m1ca. 0 ~
Bra il e a Argentina estão nesse páreo , Ç,
embora troquemos gentileas, amabilida,,
des, visitas a locais secretos como ess~..
·centro perto de Sorocaba, é uma cortmo:~,
de fum aça para ocultar a reahdade . E o
dinheiro desperdiçado nesses proJetos. ·m
verbas secretas, controlados por mãos
secretas. Onde a nova Constituição entrou __
nesse mérito? Aliás, se o mundo (falo em .
geral. .. ) não gastasse tento dinheiro eiTI"
armas, sobraria muito para outros fms
sociais, para evitar a fome em certo~
países da África. e n.o Norde~te do Br~s1l :"
Nelson de Almeida Filho- Rio de Janetro .

Banco do Brasil

"I

( .. . ) Pediria. que esse jornal_ mandasse..
apurar com ma1s ngor a s1tua~ao d~ fun,-,
cionalismo do Banco do Bras1l, pms, na
qualidade de aposentado, del~ faço parte.,.
Sei que , na verdade , um funcwnáno, que··
tenha 15 anos de banco , apresenta, apro~ue a introduximadamente, a seguint~ situação: se não
~scongestionar
for comissionado (parece que essa é a
mcárias, elimisituação da maioria do funcionalismo) ,
ida doméstica ,
perceberá, bruto, vencimentos de un~ Cz$--.
aos caixas e,
520 mil e, líquidos, uns Cz$ 300 m1l. Se
sária ao expecomissionado, ganhará, bruto, uns Cz$.
770 mil e, líquido, Cz$ ~00 mil. Por que
r passa a utiliessa distinção entre venc1mentos bru~os ~
rio banco ao
líquidos? A resposta é que todo funcwnaco credor elirio do BB tem , no mínimo, de 30% a 40%
recolhimento.
de descontos obrigatórios, pois~ a quant?
~ria se chamar
montam as contribuições fisca1s e previ1, bastando ao
denciárias obrigatórias.( ... ) Entretanto? o
io ao colocá-lo
que eu tenho lido é que qu.alquer funciO. Este , por sua
nário do banco ganhana, hqu1dos, .C~$ 1
via o formulámilhão. Isso nem eu percebo, com mats d
riam distribuí32 anos de serviço e com uma comissãO
ão os talões de
que nem 1% do funcionalismo exerceu.
tejam estes na
Bluterkowsky Marcilio - Rio de Janeiro~ ··
redores . Neste
!ores repassam
evedores. José
ente do Banco
Se os inativos da Prev1dênc1a Socml
- Cataguases
estão soltando fogos antes da hora, pelo
que foi arovaclo na Constituiçáo. é bom \
que se retraiam um pouco quanto a ~~
foguetório. Começa pelo art. 58. do At?
1xedes, porém
das Disposições Con5t1tucJOna1s_Trans1to• · 1
md Gomes da
rias, preceituando : " .:. em numero ele 1
ime a mulher
salários mínimos. que unha na data de sua 1
~ uma sandice
concessão" , e não de contribuição. emboontrário, não
ra falando dentro do mesmo artigo, " ... a
,me contra a
fim de que seja restabelec ido o poder...
os espalhados
aquisitivo ... ' '!!!(. ..) Portanto. paga-;;eso.dinhas. Sem a
bre 20 mínimos c aposenta-se no max1mo"
ão, apoio, ensobre 10, al ém de que por ocasiáo elo
marginais que
cálculo 0 total ainda é multiplicado pelG ·
,sam de nossos
coeficiente 0,95 instituído pela Lei ~ . 210 ,
>, sustentados
de 4/6/75, ou seja um desconto de 5 10 nos
país. Essas sim
cálculos no ato da aposentadoria. para ~ ; pelas calamiassistência médica. (. .. ). Onofre Ner~..
1 brasileiro e a
Monge_ Rio de Janeiro.
corno e.Yila_r a_.::::!!::.::.:::..:;:.;..::=::.;.;..;;._~----•

Aposentados

~
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Divórcio

·Casamento gratuito

"Separação judicial 1111.!~--!111!1~11!11~•
"0

"Recentemente ~!!!B--I!I!!~IIIIII!IIIil~
poguei seis mil cnu.ados por minha hablll- ..--"':::..===·==-=~=-,
taçio para casar. A
Constituição nio determina a gratuidade?" Silva (Rio)
A disposição
constitucional está
no Art. 226, parágrafo 1°:"0 casamento
é civil e ptuita a
celebração . Recentemente, em reunião
nacional sobre os direitos da criança, es- ~....,._ _,..=-.......-=-=""""',...
te colunista teve oportunidade de ouvir reclamações
generalizadas de que tal gratuidade não vem sendo
aplicada.
Em favor deles próprios, os responsáveis estão
interpretando que a celebração é gratuita; a habilitação não é. A diferença em termos formais e
JUrídicos existe. O espírito da Constituição parece
ser outro: o da gratuidade do casamento.
Essa questão está a reclamar uma decisão do
Judiciário ou uma legislação para resolver o impasse.
O constituinte quis facilitar o casamento, torná-lo acessível como direito dos cidadãos. Determinou a gratuidade. Foi equivocado ou incompleto na
linguagem jurídica. Se for considerado o aspecto
formaf, eXiSte a diferença entre o processo de
habilitação e o ato da celebração. Há de se considerar gastos, por exemplo, com a publicação de
proclamas em jornais, como ·é feito em algumas
cidades.
.
A realidade é que a norma constitucional .não
está produzindo o necessário efeito. Quem sabe
recorrer à Justiça? Ou lembrar aos congressistas q_ue
esta é uma pendência que, no papel de constitwntes, deixaram por uma rrnprecisão de termos. Seria
de todo oportuno que a lei ordinária esclarecesse,
alterasse o processo de habilitação para torná-lo
gratuito ou prever apenas a indenização de despesas
necessárias 1
Está criado um problema em torno deste
dispositivo constitucionai e da sua nobre intenção
não implementada na prática e com aspectos a
serem resolvidos.

~

•

com separação de
fato há mais de dois
... anos, é possível
' transformar em di·
·- vórcio? " Jander
Maurício Brum
(Volta Redonda =~ RJ)." "Estou sepa-~
rada há dois anos e
meu ex-marido não
se apresenta para
,. assinar a petição de ·~-.......~~~..,..,-.......~
separação consensual. Poderia transformar em
divórcio?" Simone (Petrópolis - RJ).
~
1

"

(Rio).

Na correspondência,
o leitor Walter anexa
uma circular de órgão
público sobre os servi·
dores celetistas, a qual
está correta. A única
·-·- -· _ . .
.- . . ~ .
dúvida é exatamente sobre quem estava go~ndo ~na~

~:

no dia da promulgação. Em edi~s ante~ore~ Já fo1

dito que existem opiniões de JU~st~s ~Ivergmdo a
respeito, mas vem se tornando maJontána a de que o
terço deva ser proporcional ao _valor correspondente
aos dias que ainda não tinh~ s~do gozados.
.
O centro da correspondencia é saber_se o ~crésci
mo de um terço na remuneração das fénas atmge_ os
servidores estatutários. Atinge sim, e isto é esclarec~do
pela própria Constituição. No Art. 39, p~rá~rafo 2 .' .a
Constituição informa quais os ítens ~os duei!os. sociais
(Art. 7') que são aplicados aos servidores ~u~licos e~
geral. E ali consta o ítem XVII: "gozo de fen~ anuais
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que
o salário normal".
.
Portanto este direito é aplicável aos estatutános.
Parece a~ responsávei por esta coiun_a q~e. m~itas
pessoas têm a tendência de to~ar mais difíceis as
coisas. Por exemplo, o caro leitor fi~ pe~urba~o
porque o empregado público estatutário nao te~a
,.
"salário normal" e sim "remuneração" e como sena
calculado então o terço a mais que deve receber. <?ra, o
funcionário público não recebe uma remuneraça~ de
férias? Recebe. Esse cálculo já não existe? EXIste.
Então é só tomar a remuneração de férias q~e antes era
paga ao funcionário e aplicar sobre ela m~Is um terço.
Esta coluna disse algumas vezes: nao mu~ou o
cálculo da Temuneração de férias. As regras contmu~m.
ras mesmas anteriores. Obtido o cálculo com era feito
G'
antes, aplica-se um terço a mais. Só isso.
z <
Portanto, a resposta é .que o. terço sob_re a
remuneração de férias beneficia também os funciOnários estatutários (Constituiçã<:, ~- 3~,_parágrafo 2°).
E também aos funcionários publicos militares (Art. 42,
parágrafo 11). O cálculo continua co~o ant~s_; afinal ~s
órgãos públicos pa~av~ remuneraçao de fenas anteci·
'pada aos seus funcionános; é só acrescentar um terço.
Quanto a quem estava em férias no dia 5 d.e
outubro, a interpretação que vem se_ t~~~do mais
~.
aceita é realmente a de que o terço só mcidiria sobre o
valor dos dias que ainda não tinham sido gozados. N?
caso exposto na correspondência, o servidor que terminou suas férias dia 11 de outubro, terá uma pequena
I,
parcela a reclamar: o terço referente ao valor dos dias
de 5 a 11 de outubro.
No caso de medida judicial para reclamar o
direito, para os trabalhadores em ger~ pode ser usada
a ação trabalhista comum. Para os servidores, o mandado de segurança. O mandado de injunção é utilizado
quando falta uma norma regula~entar. Ne_ste ~o
direito é líquido e certo. TodaVIa, se o leitor quiser
buscar uma interpretação judiei~ sobre se o_ pagamento
do terço será integral ou proporctonal aos dias faltantes
para o final das férias, poderia utilizar o mandado de
seurança ou o de injunção, neste último caso alegando
& falta de normas regulamentares.

"No caso do falecimento do ex-marido, que
tinha uma companheira, a mulher dele divorciada,
que recebia pensão alimentfcia judicial, teri direito a
pensão do INPS?" Márcia Monteiro (Rio).

A viso prévio

•

Liquidação de dívidas
"Gostaria de esclarecimento sobre o sentido da
palavra Uiuidação constante no Art.47, parigrafo
Jo, Inciso das Disposições Transitórias". Pelágio

Nobre Caetano da Costa (Goiinia - GO)

Mais uma carta sobre o discutido assunto da
isenção da correção monetária sobre débitos decor·
rentes de empréstimos durante o Plano Cruzado,
para. micro e pequenas empresas e certos produtores
rurais.
Uma das condições para esta isenção da corre5âo monetária é a de que "a liquidação do débito
inicial, acrescido de juros legais e taxas judiciais,
vier a ser efetivada no prazo de noventa dias, a
contar da data da promulgação da Constituição".
Leitores têm escrito sobre o que seriam "taxas
judiciais". Certamente que serão aquelas ori~
rias do fato do débito-estar sendo cobrado judicialmente quando a Constituição foi promulgada. Estas
despesas não estão isentas.
• E o que seria a liquidação? Seria o pagamento
do débito inicial, acrescido de ju'ros legais e taxas
judiciais. Quanto a estas deve se entender se
: existirem. Empréstimo que não esteja sendo cobra·
do judicialmente, não terá taxas judiciais.
E o que fazer se o credor não anuir a receber,
no prazo de noventa dias. a imoortância devicill rum•

·iiii!!!IIII--!!IP~-P~~

sobre férias benefida
os estatutários? Como ~~~~~~==~=-,
calcular o um terço?
Para quem estava em
férias até dia 11 de
outubro, como calcu·
lar o acréscimo?"
Walter de OHvein

..

Pensão de ex-marido

Não se trata de assunto que tenha sofrido
qualquer alteração em face da nova Constituiçao. Já
estava regulado anteriormente.
A Previdência Social há bastante tempo deixou
instruções neste campo admitindo o seguinte: quando o segurado é separado da esposa e tem companheira a situação é resolvida com duas alternativas.
Se a ex-esposa não depende dele econômicamente,
a dependente é a companheira. Se a ex-esposa dele
depende econôomicamente, ambas são dependentes para a Previdência e a pensão é dividida ~ntre
elas. Leve-se em conta a possibilidade de existirem
outros_dependentes, como filhos menores.
No caso, a pensão alimentícia judicial é um
bom instrumento para comprovação da dependência.
Esta é a situação vigente no momento. As leis
da Previdência e até o tratamento legal novo a
respeito das pensões alimentícias entre casais que se
divorciam poderá no futuro alterar esses critérios.

dispositivo

.~ litigiosa em curso, r~==~~~=~~
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"Quando entrará em vigor o aviso prévio propor·
donal? Ele passará a ser de oito salários para quem
tenha oito anos de serviço?" Jefferson de Anújo
Marinho (Barra Mansa - RJ).
O leitor tem r~o . O aviso prévio é no mínimo d~
30 dias. A proporcionalidade será definida por uma lei.
Aqui ele perde a razã~, porque 7stá estabelecendo uma
determinada proporçao: um mes para cada ano trabalhado. Não poderia ser mais um dia por ano tra?alha·
do? Ou qualquer outra? Poderá. Depende da lei.
Vai~se, por partes, então:_ _
1°- O aviso prévio é, pela Constituição_; propor·
cional ao tempo de serviço, nos termos da lei.
2° - É Preciso uma lei definir qual a proporção
que será utilizada em relação ao tempo de serviço.
3° - O mínimo é de trinta dias.
4° - A ausência da lei poderia motivar um
mandado de injunção. Aqui há clara~e~te uma ~u~n
cia de norma para tomar efetivo o dueito constitUCIOnal. Portanto, um mandado de injunção JX:rante a
Justiça do Trabalho poderia levar esta a defin~ qual a
proporcionalidade, enquanto n~o vem a lei_, para
aquele caso específico, não ampliada aos demais.
Quanto à colocação do leitor, já pensando numa
determinada proporção, tra~a-~ . de equívoco .•Só. a
futura lei ou uma decisão JUdiCial na sua ausencia,
poderia d~finir tal proporcionalidade. O leit?r pensou
muito alto: um mês por ano trabalhado. M~Ito prova~
velmente não seja esta a proporção escolhida pela le1 ·
ou nas decisões judiciais.

O terna do divórcio foi amplamente tratado
em Vida Nova, nas edições de 24 de setembro e
13 de outubro, já tendo retornado na do dia 26 de
outubro.
A resposta que quem assina esta coluna dá a
~- ambas as perguntas dos leitores é sim. Ambas as
: ações podem ser convertidas em divórcios.
:
A Constituição diz no seu Art. 226, Pará• grafo 6°:
• . "~ casamento civil pode ser dissolvido pelo
divórciO, após prévia separfação judicial por mais
- de um ano nos casos expressos em lei, ou
comprovada separação de fato por mais de dois
anos."
A respeito surgiram algumas dúvidas iniCiais. Note-se que os casos expressos em lei
referem-se à separação judicial. Esta acontece
• nos casos ditados pela lei e após um ano da sua
ocorrência, pode haver o divórcio. É de se crer
que a lei aplicável seja a anterior. Mas esta
dúvida não existe para os casos enfocados nas
cartas.
O problema do Maurício e da Simone é pois
o de provarem, em seus respectivos processos
que a separação de fato existe há mais de doi~
anos. Quando os processos não são consensuais
esta prova fica um tanto mais difícil mas
1
possível.
'
A norma constitucional a respeito está vigorando e é plenamente aplicável. Irnprocede dúvi. da a respeito de sua auto-aplicação.

é

I

Férias de funcionários

: ; "Está surgindo em alguns órgãos da administraI •

•
·
:'
·

ção pública entendimento no sentido de que o gozo
de férias anuais remuneradas em pelo menos um
terço a mais do salário normal não é autoaplicável, porque inexiste definição legal de salá·
rio normal." Ronaldo Marques dos Santos (Brasilia-DF).

'

.Se não fosse tão triste saber que o poder
púbhco, em algum setor, possa estar criando este
• tipo de problemas, seria de rolar de rir uma
• alegada falta de definição legal de "salário
normal".
Do jeito que vai, alguém ainda levantará
neste país a idéia de que precisa uma lei para
dizer o que signüicam palavras como o, um e
este.
~
Ora, o cálculo do salário de férias está
: regula~o na legislação anterior. A Consolidação
• das Le1s do Trabalho- e o leitor diz na carta que
• é regido pela CLT - regula amplamente o
• assunto, mandando computar certos adicionais e
: fazer a média duodecimal. Também a legislação
: do funcionário público trata do assunto.
•
F~lizmente, sei de órgãos públicos já
• cumpnndo a nova regra constitucional. Se o setor
;. público não ~umpre a Constituição, que se pode
• esperar dos mteresses privados?
..
A ca~a ?o Ronaldo ca~sa espanto. Repete: se o gue fm d1to em oportumdade anterior. Toda
a legislação sobre férias continua vigorando. Sua
: duração, seu cálcul?, como - ~~rcar a data para
- serem gozadas, penodo aquisitivo, tudo o mais.
: Ba~ta ~penas c~lcular o. salário de férias pela
leg1slaçao antenor e aphcar um terço a mais.
:
Não há proce~ência em dúvida deste gêne:: ro. As. ernp~~sas pnva?a~ e o setor público vêm
• cumpn~do Ja a Constituição. Pasma saber que
.. um orgao possa ter uma postura como a referida
• na carta e espera-se que seja mero equívoco de
~ informação.
I

:

João Gilberto Lucas Coelho

- Dúvidas sobre a nova Constitu/çáo podem ser esclarecidas
• através ds consulta so JORNAL DO BRASIL, seçAo Cartas~ Vida Nova -. Avenida Brasil 500, ~ andar. Cep. 20.949.

nsta coluna Clisse algumas vezes: não mudou o
cálculo da Temuneração de férias. As regras continuam.
as mesnias anteriores. Obtido o cálculo com era feito
antes! aplica-se um terço a mais. Só isso.
;:
Portanto, a resposta é que o terço sobre a
, , remuneração de férias beneficia também os funcionários estatutários {Constituição 'Art. 39, parágrafo 2°).
E também aos funcionários públicos militares {Art. 42,
parágrafo 11). O cálculo continua como antes; afinal os
órgãos públicos pagavam remuneração de férias antecipada aos seus funcionários; é só acrescentar um terço.
Quanto a quem estava em férias no dia 5 de
outubro, a interpretação que vem se tomando mais
aceita é realmente a de que o terço só incidiria sobre o
valor dos dias que ainda não tinham sido gozados. No
caso exposto na correspondência, o servidor que tenni'·
nou SUilS férias dia 11 de outubro, terá uma pequena
parcela a reclamar: o terço referente ao valor dos dias
de 5 a 11 de outubro.
No caso de medida judicial para reclamar o
direito, para os trabalhadores em geral pode ser usada
a ação trabalhista comum. Para os servidores, o mandado de segurança. O mandado de injunção é utilizado
quando falta uma nonna regulamentar. Neste caso o
direito é líquido e certo. Todavia, se o leitor quiser
buscar uma interpretação judicial sobre se o pagamento
do terço será integral ou proporcional aos dias faltantes
para o final das férias, poderia utilizar o mandado de
seurança ou o de injunção, neste último caso alegando
a falta de normas regulamentares.

proclámas ·em jornais,- como ·é feito em algumas
cidades.
.
A realidade é que a not:ma ~nstitucional.não
está produzindo o necessáno efeito. Qu~m sabe
recorrer à Justiça? Ou lembrar aos congress1S~ CJ,Ue
esta é uma pendência que, no. eapel de CODStitUll;l·
tes deixaram por uma 1mprec1Sao de termos. Sena
de 'todo oportuno que a lei ordinária esclarecesse,
alterasse o processo de h~bilita~ão _para tomá-lo
gratuito ou rrever apenas a mderuzaçao de despesas
necessárias.
Está criado um problema em to~o des!e
dispositivo constitucional e da sua nobre mtençao
não implementada na prática e com aspectos a
serem resolvidos.

Pensão de ex-marido
"No caso do falecimento do ex-marido, que
tinha uma eompanhelra, a mulher dele divorciada,
que recebia pensão allmentfcla judicial, teri direito a
pensão do INPS?" MArcia Mouteiro (Rio).
Não se trata de assunto que te~a .sofrido
qualquer alteração em.face da nova Constituiçao. Já
estava regulado antenormente.
.
A Previdência Social há bastante tempo deiXou
instruções neste campo admitindo o seguinte: quando o segurado é separad~ da esposa e tem co~pa
nheira a situação é resolvtda com duas alt~mativas.
Se a ex-esposa não depende dele econôm1camente,
a dependente é a companheira. Se a ex-esposa dele
depende econôomicamente, am?as sã~ .d~penden
tes para a Previdência e a pe~a~ é dlVldu:l~ ~ntre
elas. Leve-se em conta a possibilidade de emtirem
outros dependentes, como filhos menores.
No caso, a pensão alimentícia judicial é um
bom instrumento para comprovação da dependência.
Esta é a situação vigente no momento. As leis
da Previdência e até o tratamento legal novo a
respeito das pensões alimentícias entre casais. qu~ se
divorciam poderá no futuro alterar esses cntênos:

Liquidação de dívidas
"Gostaria de esclarecimento sobre o sentido da
palavra liquidação eonstante no Art.47, parigrafo
jG. Inciso l das Disposições Transltórlu". Peláglo
N~bre Caetano da Costa (Goiinla - GO)

Mais uma carta sobre o discutido assunto da
isenção da correção monetária sobre débitos decorrentes de empréstimos durante o Plano Cruzado,
para micro e pequenas empresas e certos produtores
rurais.
.
Uma das condições para e~ta ~enção da co~
~o monetária é a de que "a li9uidação d.o ~é~i~O
micial, acrescido de juros legaiS e taxas JU~CillS,
vier a ser efetivada no prazo de noventa dias, a
contar da data da pr~mulgação da Con~titu!~.o".
Leitores têm escnto sobre o que senam .t~as
judtciais". Certamente que serão aquelas .on~
rias do fato do débito-estar sendo cobrado JUdicialmente quando a Constituição foi promulgada. Estas
des~sas não estão isentas.
• E o que seria a liquidação?. ~eria o p~gamento
do débito inicial, acrescido de JUros legaiS e taxas
judiciais. Quanto a estas deve se entender se
existirem. Empréstimo que não est.eja. ~~do cobrado judicialmente, não terá taxas JUdiciaiS.
E o que fazer se o credor não anuir a receber,
no prazo de noventa dias, a importância d':vida para.
caracterizar a liquidação? Parece ao columsta haver
uma so!ução: de~sit3:-~ judici~~ente a importância devtda - débito liDCial mllS JUros e as taxas.
O depósito judicial é forma de acautelar esta e
outras situaÇÕC?s quando um cr.edor ne~a-se a receber importânCia que lhe é devtda ou nao concorda
com o valor que o devedor considera ser o justo.
O noticiário tem sido amplo sobre manobras d~
certas instituições financeiras ~ra retardar o receb~
mento dos débitos "anistiados ' e com isto, prespml·
velmente, prejudicar os devedores, que poderão
perder o prazo.
Existem, por outro lado, algumas dl1vidas e
pendências que podem realment.e at.razar o pr~sso
de cumprimento da re81:a constituCional. ~or 1St~ é
recomendável o procedimento d~ depositar a .lm·
portância devida em tempo hábil P.ara garantrr .o
beneficio da isenção, mesmo gue haJa controvérsia
a respeito do valor total devt<lo.
.
O assunto referente a este tipo de ~
concedida a certos tipos de devedores de empréstimos contraídos no Brasil sem inflação e se~ ~orre
ção monetária do tempo do Plano de Estabilização
Econômica foi abordado nas edições de 1o e 10 de
outubro. Novas situações estão sendo levant~dp
pelos leitores como a referida na carta do Pelág~o, o
que faz com que não sej~ esta a 11ltima vez que se
tratará do tema por aqui.
"
A opinião, no problema apresentado pelo
missivista, é de que a "liquidaçãq" poderá ser
satisfeita pelo depósito _judicial dt? d~~it.o inicial,
acrescido de juros legaiS e taxas JUdiCiaiS. Estas,
devidas no caso de ter sido ajuizada ação de
cobrança.

João Gilberto Lucas Coelho
Dúvidas sobre a nova Constítuiçlo podem ser 8SCiareck:falJ
através de consultli ao JORNAL DO BRASIL, ~ Cat1asVIda Nova -Avenida Brasil 500, tJO andar, Cep.20.949.

A viso prévio
"Quando entrará em vigor o aviso prévio propordonal? Ele passari a ser de oito salários para quem
tenha oito anos de serviço?" Jefferson de Araújo
Marinho (Barra Mansa - RJ).

O leitor tem razão. O aviso prévio é no mínimo de
•

30 dias. A proporcionalidade será definida por uma lei.

Aqui ele perde a razão, porque está estabelecendo uma
determinada proporção: um mês para cada ano trabalhado. Não poderia ser mais um dia por ano trabalhado? Ou qualquer outra? Poderá. Depende da lei.
Vai~se. por partes, então:. _
.
1°- O aviso prévio é, pela Constituição; proporcional ao te!Dpo de serviço, nos tennos da lei.
2° - É Preciso uma lei definir qual a proporção
que será utilizada em relação ao tempo de serviço.
3° - O mínimo é de trinta dias.
4° - A ausência da lei poderia motivar um
mandado de injunção. Aqui há claramente uma ausência de nonna para tomar efetivo o direito constitucional. Portanto, um mandado de injunção perante a
Justiça do Trabalho poderia levar esta a definir qual a
proporcionalidade, enquanto não vem a lei, para
aquele caso específico, não ampliada aos demais.
Quanto à colocação do leitor, já pensando numa
determinada proporção, trata-se de equívoco. Só a
futura lei, ou uma decisão judicial na sua ausência,
poderia definir tal proporcionalidade. O leitor pensou
muito alto: um mês por ano trabalhado. Muito provavelmente não seja esta a proporção escolhida pela lei ·
ou nas decisões judiciais.

Trileão
inconstitucional?
"0-trileão é IDCODStitucional pÓrque não foi lnstituido através de lei do Coagresso. Como fica a situação
de quem j' pagou?" Paulo Matta (Rio).

Quem responde é também um contribuinte do
trileão. Portanto, as observações a seguir são apenas do
ponto de vista técnico.
O chamado trileão não é um imposto novo. Não
representa sequer uma majoração de tributo. Trata-se
apenas de uma fonna de arrecadar o imposto de renda
pessoa ffsica.
'
Este imposto - IRPF- é arrecadado através de
recolhimento na fonte e, no final do exercício, por um
recolhimento ou devolução com base na declaração
apresentada. Ora, o trileão apenas ajusta o recolhimento na fonte de quem recebe, de duas fontes. Continua
como antes: se comprovar, pela declaração anual, que
pagou mais do que devia, recebe devolução; se pagou
menos, complementa com novas parcelas.
Neste caso não aconteceu criação de novo imposto ou aumento de imposto. O que os atos que criaram o
chamado trileão fizeram foi apenas alterar a fonna de
recolhimento do tributo. E isto, inclusive, com base em
cálculos de que as pessoas que recebem de mais de uma
origem estavam recolhendo na fonte menos imposto do
que deveriam porque a soma do que lhe era descontado
não alcançava o que deveria pagar se recebesse todo
aquele mesmo valor de uma só fonte.
Sem discutir o mérito e repetindo que também é
atingido pelo trileão, o colunista faz estas ponderações
rigidamente técnicas e do ponto de vista da constitucionalidade levantada pelo prezado leitor.

João Gilberto Lucas Coelho
esc1arééidas

Dúvidas sobre a nova Constftuiçlo podem ser
através de consulta ao JORNAL DO BRASIL, seçM Cartas-:Vida Nova -Avenida Brasil 500, tJO andar, Cep.20.949.
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para prlme"Lros
ieus prefeitos
O PT espera
l e 13 de dezembro,
W políticos. Estão
los, além dos prefeivice-prefeitos e os
s diretórios munci, partido venceu as
igentes nacionais do
ser informados, na
)S principais probleIUnicípio, transmitir
~itos uma avaliação
:>enho global do PT
tratar da unificação
governo.
o fim de semana, o
icipal do PT de São
seus 45 integrantes.
tlano de emergência
ii'Os 100 dias da adrniLuiza Erundina. A
> futuro secretariado
t& -

municipal estará em pauta. O Diretório Municipal está encarregado
de formalizar uma proposta completa de secretariado para apreciada pela nova prefeita. Erundina já
se comprometeu, em diversas ocasiões, a acatar as sugestões do partido.
Integrantes do grupo Articulação, ligado ao deputado Luís Ignácio Lula da Silva, que detém metade dos votos no Diretório paulistano, estão empenhados em formar
um secretariado em que figurem os
chamados quadros técnicos do partido, em detrimento dos acadêmicos e dos teóricos. Também é preocupação desse grupo inserir no futuro secretariado nomes ligados ao
PDT, ao PCB e ao PC DO B, e
pessoas sem flliação partidária,
com o objetivo de aumentar a base
de sustenção política da prefeita.

\.DO DE ALAGOAS
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o
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r oportunismO!
>O!ítica econômica do
rraes disse acreditar
~ u porque não soube
vemo Sarney". Acas até para o dono da
dor de Pernambuco,
ts urnas até "pelo
·sses na gerência do
opôs que o PMDB
1es com o governo ,
tento , e aproveite
ilianças eleitorais e
: não se expressar
ista, pode ficar esita e a esquerda",
- Waldir Pires,
ompimento com o
·evisão das relações

entre o PMDB e o governo, mas disse;
que romper aberta~ente agora é faca de;
dois gumes. "O elettorado pode entender•
que essa atitude é oportunista. O PMDBj
já pagou todo o ônus de sustentar um,
governo impopular, mas pode continuar:
a dar seu apoio institucional, em nome da:
garantia da democracia", analisou.
:
Ulysses só interrompeu os governa..!
dores uma única vez, quando falava Mo..:
reira Franco, para dizer que os incidente~
de Volta Redonda influíram definitiva-'
mente na derrota do PMDB, especial..:
mente em São Paulo. Moreira respon-:
deu: "Discordo. Aquele foi apenas um;
fator a mais. A decisão do povo já estava:
tomada. O governo Sarney já tinha sido;
julgado. Nessa eleição, foram julgados o:
PMDB e os governadores."

RTUNIDADE

,

)FICIAL

IILiSTICA.

·ativa. que durante anos presidiram a gerência
Estado de Alagoas à inédita situação de
proporcional à veemência do "basta!" com
11 1986 um governo que se comprometeu
ja administração pública e. a um só tempo,
;os órgãos debilitados pela corrupção e pela

)ringshock~

oas (Produban) precisa ser vista a partir desse
aptador e repassador de recursos. o Produban
1ela irresponsabilidade dos administradores e
nos, em Alagoas.
;eus próprios mandatos e. portanto. devendo
om o qual mantinham pacto de poder. alguns
tilização do Produban de forma até criminosa.
r mais poderoso da economia alagoana.
tado encontrou um Produban que canalizava
oalcooleiro. marginalizando todos os demais
lo o banco como agente de desenvolvimento
lamento a pequenas e médias empresas e a
>. fechando portas à produção de alimentos,
ia que de Alagoas, oligarquia açucareira, em
'adical. levou o Produban. já em 1987, a uma
cos estaduais brasileiros. rivalizando com os
1 empréstimos e no crescimento de depósitos.
~ m mais de 1 00 milhões de dólares. debilitara o
diu voltar ao assunto porque dois dos principais
:-governadores Divaldo Surugy e Guilherme
recimento" em diversos jornais, que. eivada de
1 sua essencia, porque afinal constitui autentica
3teram em suas administrações.
e Alagoas considera indispensável informar:
!U" aos "mutuários do Produban" a quantia de
ida "nota". Convém recordar que em represália
1 para o governo de Alagoas. alguns usineiros
386, mal havia sido proclamado o resultado das
3 de imposto sobre circulação de mercadorias
'· a cana-de-açúcar que os usineiros produzem
!Ção federal, as usinas. assim, deixaram de
~ pagavam aos cofres estaduais. A justiça deu
o particular da "cana própria". e determinou a
> anos. Mediante acordo recente na Justiça, o
cial. o que se comprometeu a fazer no prazo de
1tas" entre o estado e as usinas resolveria o
ia o problema do Produban. que, para ser salvo,
prazo. A afirmação dos ex-governadores. por
informação e ofende a dignidade do povo e do
j ém ao afirma·r. na nota. que a Companhia de
(Codeal) , "está com seus bens penhorados,
nação de todos. é necessário esclarecer que a
le administrações desastrosas e cujas finanças.
· :am até mesmo a execução de serviços com
'iária do distrito industrial Luiz Cavalcante.
1laaoas (Ceai) é outr~ P.mnrP.~::~ ~~=>ri~HY"'onto

~

confere
·r tamento inéditas em
eu peso reduzido,
e>lucionário, conferem
n.ce, podendo atingir
~er até 2 5 km com
:ço do combustível
ia vez mais sobra
las grandes cidades
é proibitivo para
o é difícil imaginar
terá assim que chegar
e 750 ações da Gurgel
dos donos da fábrica
~dústria altamente
rea de 380.000 m 2 , com
truída e com um
1ilhões de cruzados.
v1otores estará reservada
1pra dos primeiros
lifica que você poderá
sensação- única
produzido em uma
em breve teremos bons
nos juntos ..
•

- .I

~;7
) d o Amaral Gurgel

:el Motores S.A.
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Vida Nova
Imposto de renda
"Tenho mais -!!11--11!11!11!11-!1111111!!11-•
de 65 anos e recebo Constituição
remuneração do
Exército como ofi·
cial reformado, do
INPS e de uma Cai·
xa Beneficente. Co·
mo incidirá o im·
posto de renda de
acordo com a nova
Constituição?" Ge·
raldo Magella Pires
de Mello (Rio). "Fi·
caria muito grato se
me informasse qual~--------~....:!-.....,,.....
é o artigo da Constituição que trata do imposto de
renda dos aposentados." Wilson Teixeira (Rio).
Inicialmente, satisfaz-se a solicitação do
Wilson. A Constituição, no Art. 153, determina
quais são os impostos instituídos pela União. E
no inciso III institui o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza.
Logo adiante, no parágrafo 2°, é estabelecido que o imposto de renda:
"11- Não incidirá, nos termos e 11mites
fixados em lei, sobre rendimentos provenientes
de aposentadoria e pensão, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos. municípios, da pessoa com idade
superior a 65 anos, CUJa renda total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho".
Quanto ao Geraldo, ele recebe de três
fontes, todas referentes a aposentadorias. Uma
do Exército, ou seja, da União; outra da Previdência oficial e a terceira de uma caixa beneficente.
Quanto às duas primeiras, não há dúvida de
que se enquadram no dispositivo constitucional
da imunidade tributária. A terceira parece, num
primeiro exame, não atender aos requisitos para
a isenção, mas isso pode ser melhor esclarecido
na legislação que a qualquer tempo poderá ser
feita.
Outro ponto curioso é o da limitação do
benefício a quem tenha renda apenas originária
do trabalho. Ou seja, quem tiver caderneta de
poupança não estará atmgido pela isenção?
Esses aspectos poderão ser resolvidos pela
legislqção complementar.
E de lembrar que já se tratou desse assunto
em outra edição e que foi menifestada a opinião
de que o dispositivo é auto-aplicável, apesar de
falar em lei. Ou seja, a referência "nos termos e
limites fixados em lei" atribui a esta a possibilidade de, em qualquer tempo, fazer restrições ou
definir aspectos da aplicação da norma. Até
agora, os anteriormente citados como causadores
de dúvidas.

Equiparação de cargo
"Advogados da administração direta, con·
tratados pelo regime CLT por meio de uma
em resa P.restadora de serviços, desejam saber se

JORNAL DO

BRASIL~

Caiado tenta repetir nas urnas mágica da Cart~
O presidente da UDR (União Democrática Ruralista), Ronaldo Caiado. tenta
repetir com as eleições municipais deste
ano a mesma mágica que usou na Assembléia Nacional Constituinte . Não fez a
maioria absoluta dos constituintes , mas
na hora em que precisou acioná-la, para
aprovar a reforma agrária que lhe interessava , mostrou conhecer , melhor do que
mnguém, o ponto fraco dos políticos de
quase todos os partidos.
Sumido desde a vitória em cima da
esquerda, na questão da reforma agrária ,
Caiado está reaparecendo nos mais diferentes pontos do país, sobretudo nos
estados com estrutura social mais arcáica ,
como é o caso do Es.rírito Santo, para
formar estranhas alianças para as eleições
municipais de 15 de novembro.
A UDR está apoiando até um candidato do PT em Jaguaré , um pequeno
município rural do interior capixaba, o
que comprova que ela não chega a ser
muito exigente nas suas alianças. Caiado
gaba-se de que vai eleger 70% dos futuros prefeitos nos 4 mil e 300 municípios
brasileiros. O cálculo é aleatório, porque
atrás de numerosas - e muitas vezes
estranhas - coligações nenhuma contabilização de resultados pode ser exata.
Boi e pano- No Espírito Santo,
a UDR chegou com bois, muito papel e
pano, carros e dinheiro para influir na
eleição deste ano. As ajudas são as mais
diversas. Ivan Barcellos, candidato à Prefeitura de São Gabriel da Palha pelo
PMDB, recebeu 200 toneladas de papel.
Syro Tedoldi Neto, candidato a prefeito
de Colatina, preferiu que a UDR alugasse uma gráfica para imprimir sua propaganda. Em Linhares, o preferido é -Luiz
Cândido Durão, do PDT; em Nova Ve-

Jaguaré, ES -Marco Antonio Teixe1ra

nécia. Jovelino Venturim . do PTB; e em
Aracruz, Haroldo Barbosa , da coligação
PFL-PDS.
Pedro Sossai e Evilásio Altoé são
donos de mais de 500 hectares de terras
em Jaguaré e se orgulham da filiação ao
núcleo regional da UDR de Linhares.
Temem o PT que votou contra a reforma
agrária , que Caiado acabou aprovando,
mas não recuam da aliança com Túlio
Pariz, 48 anos. candidato a prefeito do
município onde são dois dos maiores
produtores rurais.
Túlio é dono , por sua vez, de apenas
45 hectares, sendo um destacado militante das Comunidades Eclesiais de Base
(CEBs) que atuam no Norte do Espírito
Santo. Essa aliança exdrúxula da UDR
em Jaguaré tem uma explicação: Sossai,
Altoé e Pariz têm no prefeito Domingos
Sávio Pinto Martins, do PMDB, um inimigo comum. A única fórmula encontrada pelo trio para derrotar , então, o
candidato de Sávio, o produtor rural
Alaides Mariani, foi se unir acima das
fronteiras ideológicas.
Pedra no sapato - Parece
estranha a fixação de Caiado e da sua
UDR pelo Espírito Santo, mas a razão é
compreensível. O estado hospeda cerca
de 70 mil produtores rurais e elegeu,
ainda assim, para a Constituinte, sete
deputados de centro-esquerda e somente
três identificados com os meios de produção primária. O presidente da UDR
capixaba, Amaurilho Caiado Fraga, um
primo distante de Ronaldo Caiado, aposta: "Faremos aqui 70% dos prefeitos".
Quanto aos adversários, que não
acreditam na façanha, Amaurilho completa: "Eles não perdem por esperar" . O
presidente da UDR capixaba, maior cria-

dor de gado c1mental do país, tem anotados 57 candidatos a prefeito que recebem
o apoio dos ruralistas do estado. Dos 66
municípios do Espírito Santo, apenas
nove não figuram na sua lista.
O Nordeste é a grande pedra no
sapato de Caiado. Dos nove estados da
região, a UDR só conseguiu se instalar
em Pernambuco, na .Paraíba e no Maranhão. Sem o apoio dos usineiros e dos
grandes fornecedores de cana, a UDR
pernambucana, que diz reunir I mil 200
associados - a maioria constituída de
pequenos proprietários da Zona da Mata-, só conseguiu arregimentar este ano
Cz$ lO milhões, menos do que vai precisar gastar , para ter êxito na eleição, um
candidato à Câmara de Vereadores de
Recife.
Juntas, a Cooperativa e a Associação
dos Fornecedores de Cana de Pernambuco levantaram Cz$ 3 bilhões 500 milhões,
que um de seus diretores , Antônio Celso
Cavalcanti, diz que não daria para apoiar
nenhum candidato. Vinte associados das
duas entidades são candidatos a vereador
na Zona da Mata, mas estão custeando
suas campanhas com recursos próprios.
Mas a UDR vai bem no interior do
Estado do Rio . Em Campos, através de
nota oficial divulgada pelos jornais, rádios e pela televisão Norte Fluminense,
sediada no município, anunciou seu
apoio ao candidato do PFL, Rockffeler
Lima. Ao todo , a União Democrática
Ruralista apóia, em 40 municípios do Rio
de Janeiro, 44 candidatos a prefeito.
Participaram Inácio Muzzi (ES), Terezinha Nunes (PE), Lena Guimarães (PB) e
Rogério Coelho Neto (RJ)
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Túlio: petista apoiado por donos de terras
~

Sonho da UDR e contar
com 50% dos ·prefeitos:.:
11

Marco Damiani
I

-, .

Depois de arruinar os sonhos de refqçma
agrária dos partidos de esquerda com uma atuação tão barulhenta
anto eficaz na Constituinte, a União Democrática Ruralista
DR) vem jogando pesado nas eleições municipais. "A cada dia
o mais convencido de que teremos mais da mçtade dos futaros
prefeitos com o nosso perfil", comemorou dias atrás, ao avistar a
pista do Aeroporto de Congonhas, o médico ortopedista. e
fazendeiro Ronaldo Caiado, fundador e presidente da UDR. -Ao
aterrisar em São Paulo ele acabava de fechar um giro de quase 2
mil km, em dois dias. Completava também, este ano, a sua 211'
viagem. "Está na moda defender a livre iniciativa e ser UDR na
cabeça", comemorou.
"
,.
Com três anos de vida, as estatísticas da entict'~de alimentãm
os planos de Caiado e impressionam pelo seu vigor. Hoje, a UDR
mantém 300 sedes regionais, 146 núcleos de jovens e outros 50
administrados exclusivamente por mulheres, as chamadas UDrjovens e UDR-mulher. Há mll!to dinheiro para gastar- o setor
agropecuário detém 12% do Produto lntero Bruto (PIB) do país
-, estrutura descentralizada e dinâmica e uma militãnc1a CQJllposta, por pelo menos, 20 mil das mais ricas e tradicionais famllias
do Interior do Brasil. "Se o Caiado pedir agora, a qualquer hora
colocamos na estrada 20 caminhões lotados de gente", garante
Manoel Piveta, residente da UDR do Paraná. "Só de is a
SÃO PAULO -
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nOS artigos 37 e 39." C.V. (Rio).
As leitoras, que não se identificam por
motivos funcionais, nos conduzem novamente à
questão da equiparação de vencimentos entre
funcionários dos três Poderes e para cargos
assemelhados dentro de cada Poder.
O artigo é auto-aplicável e seria inconstitucional de imediato qualquer lei que o ferisse.
Já se lembrou que dispositivo parecido, com
referência ao fato de os salários dos Poderes
Legislativo e Judiciário não poderem ser maiores
que os do Executivo, já existiu e, infelizmente,
deixou de ser cumprido através de algum "jeitinho" brasileiro.
O que chama atenção na carta é a situação
das leitoras. Elas dizem ser advogadas trabalhando para a administração direta, mas contratadas
por "uma empresa de prestação de serviços".
Que empresa seria essa? Empresa privada? Nesse caso, não teriam os direitos que procuram de
equiparação a determinados servidores públicos
deste ou daCJ.uele Poder. Seriam empregados de
empresas pmadas, apenas sob as norma• da
CLT.
De qualquer forma, creio ser esta uma
situação irregular, infelizmente muito comum. O
poder pllblico incentiva o aproveitamento de
mAo-de-obra através de empresas.

Caiado atacou dom

na instalação da regiona paranaense

Microempresas
"Para se beneftclar da anistia é necegdrlo
que a ftrma ainda nio cadastrada como microem·
presa faça o competente regi11tro?" H"lo Anisio
(Rio).
Em tese, a situação de microempresa deve·
ria ser comprovada em relação ao momento em
que o empréstimo foi concedido, à época do
Plano Cruzado.
Todavia, esta não é a interpretação concreta
ao ler os dispositivos da anistia, no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Tais dispositivos isentam da coreção monetária os débitos contraídos por micro e pequenos
empresários ou seus estabelecimentos, entre 28
de fevereiro de 1986 e 28 de fevereiro de 1987. A
seguir, a própria Constituição estabelece que são
consideradas, para tal, as microempresas que
tenham receita até 10 mil OTNs anuais e pequenas empresas com receita anual não superior a 25
mil OTNs.
Daí se deduz a resposta à pergunta do
Hélio . Não precisa estar registrada como microempresa, até porque o benefício~ para esta e
para a pequena.
O que vale mesmo é comprovar uma receita
anual até 25 mil OTNs.
Fica, porém, uma dtlvida: esse faturamento
que deve ser comprovado é o do exercício em
que foi concedido o emprestfmo ou o do último
exercício- nesse segundo caso, para comprovar
uma situaç~o at~al de microempre$a? Teorica·
mente, seria mats correta a pnmenta soluçAo.
Mas, ~ bom se precaver de interpretações dife·
rentes e verificar se a empresa ainda é micro ou
pequena.

}oáo Gilberto Luca& Coelho
Dúvidas sobre a nova Constituição podem ser esclarecidas
através de consulta ao JORNAL DO BRASIL, seção CartasVida Nova - , Avenida Brasil 500, e' andar, Cep. 20.949.
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Turbinas - Aboletado na poltrona traseira do avião
Seneca, bi·motor, prefixo PT· VDJ , de propriedade do fazande~ro
e criador de cavalos Manga-larga, Joaquim Romeiro Fon,tes, ·nm
dos homens mais ricos do Paraná , Caiado ouve a observação do
amigo sem fazer comentário. Enquanto rascunha a primeira
págma de um jornal, esgrimindo números sobre a produção
agrícola atual e do passado , deixa no ar uma lamentação: "Se
tivesse um jatinho, como os empresários paulistas e os homen~o
governo, faria política a mil por hora , não a trezentos". . •
Mesmo gue , em alguns momentos , não tenha turbinas: a
força de mobihzação da UDR se multiplica pelo Interior do país e
está, agora , a serviço dos candidatos a prefeito e verea,çior
simpáticos à causa da entidade - a defesa intransigente e
apatxonada da propriedade privada. "Aqui na minha região, g? %
dos prefeitos que serão eleitos são amigos da UDR" , anunc1a José
Jair da Costa, presidente regional da Alta Sorocabana, uma rica
área no Oeste de São Paulo , que zela por 35 cidades. O ceroro
dessa região é o município de Prestdente Prudente , a 580
quilômetros da capital , onde o candidato da coligação PTB-PFLPDS , Paulo Constantino, apoiado pela UDR, detém 59% das
preferências do eleitorado nas pesquisas de opinião. Para p ano
que vem , o orçamento da cidade será de Cz$ 14 ,3 bilhões. "E bc;m
possível, pela nossa atuação e qualidade do nosso pessoal, _que
tenhamos algumas secretarias municipais para administrar", afirma José Jair.
·
Com 200 mll habitantes, Presidente Prudente é' uma exceção
no quadro traçado pela UDR com projeções a respeito 'dos
resurtados de 15 de novembro . Um quadro, de resto, aperfeiqoa·
do diariamente, feito de informações süitetizadas no computador
da entidade, em Brasília , a partir de dadÓs fornecidos pelas se'des
regionais. Todo presidente da UDR sabe" exatamente qual a
posição dos candidatos apoiados pela organização. "O prodú\or
rural sempre foi avesso a atividade política , mas a partir da UE>R
começou a se conscientitar da importância de exercê.-,la" , di.z J<;>sé
Jair, que tem sempre à mão , na sede da UDR de Prestdente
Prudenteél35 pastas com informações variadas a respeito de todos
os c:andi atos a prefeito das cidades sob sua juridisção. "Pàra
decidir por um apoio, entrevistamos o candidato antes pannsetltílo", diz.
._,

lalacla- Ü$ candidatos que a UDR gostaria de ver'nas
prefeituras e Câmaras Municipais estão em praticamente todo'S os
partidos, à e)(ceção PCB e PC do B. Há candidato até no PT. No
pequeno município de Serra, no Espírito Santo, quem tem a
simpatia de Ronaldo Caiado é a deputada federal Rose"' de
Frettas, do PSDB , supostamente um partido à esquerda. Os ca~os
contados por Caiado vão se sucedendo à medida que se aproxima
a ctdade de Chapecó, em Santa Catarina, primeira parada de uma
de suas mais intensas perewinações políticas. "Fundar a UDR
aqui tem um sabor especial' , diz ele. "Esta é a terra do bispo Õom
José Gomes , líder da Comissão Pastoral da Terra". Não é dif!cil
perceber que Caiado gosta de ter adversários fortes para exercitar
seu poder de fogo. Depois de ser recebido com foguetes por cerca
de IDO pessoas no pequeno aeroporto da cidade , ele aperta a mão
de cada um de seus novos amtgos e segue para um churrasco
or~anizado pelos fazendeiros para comemorar a fundação "da
pruneira UDR re~ional de Santa Catarina, que terá tuação sobre
10 municfpios. 'Minha igreja não é a de Boff (Leonardo ,
franciscano, teórico da Teologia da Libertação) ou a de Casaldáliga (Dom Pedro, bispo de Araguaia , defensor de posseiros), mà:s a
e Roma e do Papa \ I I atacou Caiado em discurso.
...
Em Marlngá , no Paraná , no Parque de Exposições Emílio
Garra5tazu Médici, a UDR promove um leilão para arrecaàar
fundos e Caiado é a grande atração. O par de botas que ele usava
foi arrancado dos seus pés por jovens ruralistas e em seguida
leiloado. Com lances de até CZ$ 500 mil cruzados ofereciclos por
fatendeiros, arrematando e devolvendo a prenda , as botas de
Catado garantiram uma soma adicional de Cz$ 5 milhões 50 mil
para a entidadtl.
Aos 39 anos, quue um metro e noventa de altura , bom
orador, português Impecável e fluente em francês, nascido nu.t)la
tradicional famnia de polfticos de Goiás , Caiado sabe f&;;er
aliança& inesperadas. Uma das mais felpudas raposas da política
brasileira- o ex·deputado Thales Ramalho, conselheiro político
do presidente José Sarney - tem sido discretamente consultado
!'Jelo lfder da l'DR. "Conversar com Thales é estimulante", sliz
CAlado. "Ele sabe tudo de política". Num jantar. há pouco mais
de um mês, em sua casa de Brasflia. Thales Ramalho deu o
seguinte conselho ao presidente da l 'DR: "Mantenha suas
características, não faça alianças que venham a comprometer·!iUa
credibilidade e vá em frente Acho que nem você sabe o poder
que tem"
,..,
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O texto completo com
uma introdução analftica
do colunista político
Villas-Bôas Corrêa jd
está nas bancas por
apenas CZ$ 950,00.
Mais um lançamento
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1Candidato de pistoleiro's desafia poderio dos Sarney
lmr>Arootri7 MA -

Augusto Fonseca

fotos de Gilberto Alves

,I

IMPERA TRIZ, MA -A segunda maior cidade do Maranhão, Imperatriz, pode, a ,Partir do dia
1° de Jàneiro de 1989, ser governada por um político
que nã9 esconde sua fama de pistoleiro. "Não
-«enedito' em homem quê não mata", diz Davi Alves
~il'va, deputado federal ·pelo PDS, favorito na
disputa pela Prefeitura contra o candidato Léo
Franktin Miranda, apoiado pelo presidente José
Sarney, r;elo gov..efllador Epitácio Cafeteira e pelo
·~ador Edison Lobão.
~.j~-· Np rneS' passado, dois comícips de adversários
"de Davi Alves Silva foram, dissolvidos a tiros. Davi
d~ que o 'comício do candidato Moacyr Espósito
~{PMN) acabou em tiroteio porqul! um popular não
: aceitou' 'as críticas que Espósito lhe fazia. "Numa
''fH;Iade de 400 mil habitantes, ond~ conheço mais de
~~.0 inil pessoas. é difícil dizer que não sou amigo
~~t1lSe tipo de gente", comenta Davi Alves Silva ao
•·~tificar as acusações de que controla um grupo de
t .,..,
histoleiros.

Bode expiatório- Apesar de admitir
que já acobertou muita gente envolvida em crimes,
·tnavi Alves Silva se considera um injustiçado,
1
' alegando que tudo que acontece de ruim na cidade
açaba recaindo sobre suas costas. "Se deixar de
t.!>hO'Ver em Imperatriz, vão dizer que a culpa é do
LDJ!ví Alves Silva", desabafa o candidato, utilizando
·:a. .fotrna preterida de se reférir a ele mesmo, na
.t~iéeíra pessoa.
~-- Davi Alves Silva começou a ganhar dinheiro
Imperatriz a partir de 1973, gu~ndo comand~u a
!JLVasão de uma área. que hoje mtegra o bamo
':ê<Jvdrada, utilizando métodos violentos, mas con:Jqwstando a simpatia popular. Na época, Davi Silva
passou a ser conhecido como o que tira dos ricos
<p,llfa dar aos pobres.
·' · ' Em 1982 foi eleito deputado estadual- o mais
\.otàdo da histór.\a de Imperatriz - e em 1986
i;.Qnquistou uma cadeira na Constituinte, onde aca(~9\l integrando
bloco conservador do Centrão.
Ri! vi ·pensa em concorrer ao governo do Maranhão
ení 1990, caso vença a eleição municipal deste ano.
->-, Sua fama de pistoleiro ganhou repercussão
1
nadonal em 1987? quando iniciou uma guerra com a
(prerêitá"de Largo do Junco - pequeno município
c.l.~r' lnterior ni~ranhense, ~ar~y- que res~ltou na
morte do mando e dos dms filhos da prefetta, que
hoje vive sob a proteção 'da Polícia Federal em São
. Glís. "Essa senhora mexeu com muitos amigos do
-9..ãvi AJves Silva e houve contra-ataque mesmo",
~nfessa Davi, 11crescentando que já admitiu esse
•·fato ao ministro da Justiça, Paulo Brossard. "Eu
faléi para o Paulo Brossard que se é para viver 500
·t

.,rm

o

.;--· ·. família responde
·" · com TV e verbas
't'\.,.

j

,; ; O presidente José Sarney resolveu investir alto
.na ..{lleição· do município mais importante de seu
estado, depois da capital São Luís. Do equipamento
da TV Imperatriz, pertencente ao filho Fernando
S'ainey, a recursos federais para obras-relâmpago,
Sarney tem feito de tudo para fazer com que seu
c~didato Léo Franklin desbanque Davi Alves Silva
da li~rança das pesquisas. .
.._ . No~ dia 24. o senador Edison Lobão (PFL},
rmigo~ Sarney e político da região, desembarcou
~m .Imperatriz. Trouxe pesquisas de opinião para
mostrar que é capaz de transferir 25% de seus votos
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anos ·desmoralizado prefiro ·viver dois anos com
moral", conta.
"Se eu souber que o governador Epitácio
Cafeteira quer me matar, eu não morro, mas ele vai
dançar" exemplifica Davi Alves Silva, que só anda
num aut~móvel Gol branco sem placa de identificação, sempre acompanhado por dois automóveis
com placas de Altamira (PA). Uma das características dos pistoleiros de Imperatriz, segundo a Polícia
Federal, é utilizar veículos com placas de outras
cidades, geralmente frias.
Comida a prazo- "Não sei por cima de
quem vou ter que passar para fazer uma reforma na
agricultura de Imperatriz", costuma repetir em seus
comícios nas regiões mais miseráveis de Imperatriz.
O adversário de Davi Alves Silva, Léo Franklin, diz
que o candidato do PDS promove "lavagem cerebral" nos eleitores, ao massificar seu · nome e
tran'sformar seus comícios em cultos à personalidade. Durante os comícios de Davi Alves Silva, o
apresentador oficial entoa constantemente o refrão
da campanha: "Quem for Davi que levante a mão",
cantado em ritmo de xaxado. Seus adversários
brincam com o refrão, fazendo uma alteração na

letra para dar conotação criminosa ao candidato
pedessista: "Olha aí o Davi , levanta a mão."
Com projetos populistas, Davi Alves Silva , de
acordo com as últimas pesquisas divulgadas pelo
Ibope mantinha uma margem segura de vantagem
sobre Léo Franklin. Seus principa\s projetos são
uma reforma na agricultura com o assentamento de
famílias - Davi votou contra a reforma agrária na
Constituinte -, a construção do "Mercadão do
Povo", para vender alimentos à população carente
com prazo de 30 dias para pagar sem juros e
correção monetária e a formação de uma guarda
municipal, "para dar ·maior segurança a Imperatriz'',
Segurança é uma das principais preocupações
de Davi, pelo menos no aspecto pessoal. Além dos
dois automóveis que o acompanham constantemente, nos comícios cerca de dez homens fazem proteção discreta, mas armada, e o candidato mantém
olheiros junto aos adversários para descobrir eventuais planos contra ele. "Sei de tudo que estão
planejando" , assegura. Davi nunca dorme duas
noites seguidas no mesmo _lugar.
Para viabilizar o projeto do "Mercadão do
Povo", Davi Alves Silva promete que a partir do dia
em que for divulgado o resultado da apuração
começa a implantar um cinturão verde numa área
da Prefeitura de 800 hectares para plantar pepino,
melancia, tomate, feijão verde e mandioca. O
sacolão será .complemel,ltado com arroz, feijão,
farinha, óleo, macarrão e sardinha. "Essa parte a
Prefeitura vai bancar. Só não posso dar filé mignon", esclarece Davi, calculando que 75% dos
produtos do sacolão serão provenientes da área
plantada pela prefeitura, utilizando mão-de-obra de
Imperatriz.
"A partir do dia 1° de janeiro o Cafeteira vai
ter que acertar as contas com o Davi Alves Silva",
proclama o candidato, ameaçando o governador do
Maranhão de nunca mais poder subir num palanque
na cidade caso faça cerco econômico ao município.
"Desmoralizado eu não vou ficar um só dia nessa
Prefeitura", garante Davi.
Com a criação da guarda municipal, Davi
Alves Silva acredita que Epitácio Cafeteira será
obrigado a aumentar o contingente da Polícia
Militar em Imperatriz. "Se for para ajudar, tudo
bem. Agora, se for para atrapalhar, no mesmo dia
corto alimentação e combustível dos soldados da
PM". ameaça.
"Se eu fizer tudo que estou planejamento na
Prefeitura de Imperatriz, será tranqüila minha eleição para o gÓverno do estado", vaticina o candidato
do PDS, acrescentando que não tem medo que sua
fama o atrapalhe. "O povo vai perceber que Davi é
tudo isso que dizem, mas faz", afirma.

Marabá faz política com armas
Juíza pede
o auxílio
do Exército

M

ARABÁ , PA - Desde
que no dia 21 o candidato a vereador Daniel Cardoso,
do PC do B, puxou um revólver
em frente aos estúdios da TV:
Liberal, ameaçando Renaldo
Zucatelli, do PTB, a campanha
eleitoral está tensa em Marabá.
Vários candidatos à Câmara Municipal começaram a andar armados, como o petebista Clayton Palmeira, radialista que,
com medo de ser agredido, não
se separa mais de seu 38.
A juíza eleitoral de Marabá,
Ezilda Pastana, já solicitou tropas do Exército para acompanhar a eleição e a apuração dos ,
votos. Depois do problema cria- 1
do por Daniel, que utiliza o '
horário gratuito de propaganda
eleitoral no rádio e na TV para
atacar os adversários, Ezilda pôs ·
um agente da Polícia Federal na
.
TV Liberal, para efetuar os cortes, e ordenou que todos os candidatos sejam revistados antes de ·entrar no. estúdio.

Sete. "Tenho medo que comecem a atacar
indiscriminadamente os candidatos do Nagibinho", revela, apontando para seu 38 de
Morte ao vivo- "Em Marabá não' cabo de madrepérola e exibindo um porte de
arma expedido pela Secretaria de Segurança
se deve deixar por menos, senão ocorre o
Pública do Pará.
que aconteceu em 85 com o inves~igador
Apresentador de um programa radiofôRobson Abade", justifica a juíza, lembrando
nico
de grande audiência na Rádio Itacaiuo assassinato de Abade, cometido pelo delenas, Clayton teme represálias, pois há algum
gado de Polícia Salvador Chamon, diante das
tempo critica "a violência da cidade e a
câmeras da TV Bandeirantes. Ela quer saber
inoperância
da Prefeitura". Marabá, atualdo TRE do Pará que tipo de punição pode
mente, é administrada por Hamilton Bezerser aplicada a Daniel Cardoso, pois a legislara, primo do candidato do PMDB à Prefeitução eleitoral não prevê esses casos.
ra, Haroldo Bezerra.
Quando Cardoso ameaçou Zucatelli, a
As famílias Murtran e Bezerra, as duas
Polícia Federal .o deteve e apreepdeu o
maiotes
oligarquias locais, se revezam na
revólver, mas ele não pôde ser enquadrado
Prefeitura. Os Murtran e os Bezerra já
em crime eleitoral. Foi autuado por porte
sofreram várias mortes, e os próprios correliilegal de arma e ameaça de morte. A propagionários de Nagibinho reconhecem a fama
ganda eleitoral deste ano está sendo consideviolenta da família Murtran.
rada mais difícil de controlar porque é a
Contar com a ajuda da .PM é perda de
primeira vez que a televisão é utilizada - a
tempo, segundo a juíza Ezilda Pastana. A
TV Liberal chegou à cidade depois de 86.
polícia de Marabá tem fama de violenta e
"Quero dar um freio na campanha, mas
seus
integrantes não pensam duas vezes
sou muito criticada quando faço cortes. Os
antes de atirar. Já a Polícia Civil conta com
candidatos alegam que a Constituição acaum pequeno contingente, enquanto a Fedebou com a censura", conta Ezilda Pastana,
lamentando o baixo nível dos programas . . ral tem apenas 19 homens na cidade, geralmente envolvidos na caça a ladrões nacionalTerça-feira passada, Cardoso voltou a utilimente procurados por roubo de automóveis .
zar a televisão para dizer que mataria Zuca"Não posso contar com a polícia, nem
telli, se soubesse que ele planeja assassinápagar minha segurança, por isso me cuido",
lo.
diz Clayton Palmeira, que tem certeza de
que muitos candidatos também andam armaCabo de madrepérola - Claydos, mas preferem esconder o fato. "Matar
ton· Palmeira conta que passou a andar
em Marab.á iTIUito tomum'1, .cone · o
armado depois que o candidatp a prefei o
Nagib Murtan, dQ PDC, quase foi assassina- · . radialista, nã~ ,escondendo que teme ser
do num comício n'a loçiilida<t:' de Quilômetro: . : assassinado a qualquer momento.(A.F.)'
J•
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,em . peratriz. rouxe pesquisas de
mostrar que é capaz de transferir 25% seus votos
para Léo Franklin. Na mala do senador chegaram
Cz$ 3QO milhões para o asfaltamento de várias T\UIS
CJ1tade, principalmente nas localidades mais
bres, onde Davi Alves Silva trabalha desde 1973.
Numa caminhada em Parque AJvorada,Lobão
o candidato Léo Franklin foram bem recebidos
las crianças, mas os adultos se limitaram a
es~der de longe aos acenos. "É bom asfaltar
esmo, mas eu vou votar no Davi", disse a eleitora
aria José Silva, 27 anos, após a passagem de
·obão.
_ Durante toda a permanência de Lobão em
Jmperatriz, uma equipe da TV da família Sarney foi
J~Mili\nada para acompanhá-lo, fazendo reportagens
'\'nrrlf a TV Globo e produzindo o programa do
cançlidato para o horário de propaganda gratuita de
~to t televisão. Segundo Lobão. o presidente
tir!Jey está olhando "com muito carinho" para
~

Imperatriz, mas não vai se envolver diretamente na
campanha. No máximo, além do próprio senador,
enviará o deputado Sarney Filho, que pretende
concorrer ao governo_,do Estado em 1990, para .
ajuda~ na campal}ha de Imperatriz.
E o próprió Léo Franklin, porém, quem mais
dificulta o esforço da família Sarney, envolvido com
processÓs de execução de bens na justiça de ImperaI tz. e sem carisma pessoal para decolar na campa-

nha eleitoral. Seu crescimenio nas pesquisa se
deveu basicamente à transferência de votos do atual
prefeito. José Fiquene. que goza de popularidade
no município e aparece constantemente ao lado do
candidato. "Meu programa de governo é a continuidade da administração Fiquene", reconhece o próprio Léo, revelando sua estratégia eleitoral de iigar
seu nome ao do atual prefeitQ.
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ELO

fiublicidade
~e Xerfan ,
ltti BELÉM -

O juiz da 1"

~~na eleitoral, Pau)o Frota.

(;SsCIU a propagand1;1 comercial
empresário Sahid Xerfan,
andidato .do PTB à Prefeitura
Belém, alegando que as
pé5as publjatarias da cadeia de
~Qj.as Te.cld'o do Povo faziam
~paganda eleitoral de seu
kion!},fora go hor~rio gratuito
)1M emissoras ·de rádio e tele-

~

.

-~
~aO.

'.Por decisâo do juiz, o grupo
~fan só poderá voltar a di- .
vnfgar seu ·slogan a partir do
di'á16 de novembro. A publicid,ife das lojas apresenta um
c•ação vermelho com a frase
~·.!)la cabeça e no coração do
pi!I'Vo" , a mesma utilizada por
xe'rfan em sua campanha eleit~l.

:'"f."rota afirmou, em seu des-

p~ho, que reconhece que o
g;po Xerfan usa há mais temPl6. o slogan , mas alegou que
$M veiculação em período eleiIC15al, na rádio e na televisão,
t811acterizaria propaganda extfá para o candidato do PTB.
~an lidera as pesquisas de
Intenção de voto e é dono de
~a cadeia de lojas que abrange- Pará e Goiás.
· O pedido para que a campa1
l~ -comercial dê Xerfan fosse
p'Q;!ibida pelo Tribunal Regionllt Eleitoral partiu do candidatG-a prefeito pelo PL, Carlos
Lh'y, e obteve parecer favoráv~ do representante do Minist~o Público. Manoel Santino
Nascimento Júnior.
;_t..ssessores de Xerfan disseraw que a decisão não afetará
a..çampanba eleitoral. mas o
gJilpo empresarial vai ingressar
c~rh um mandado de seguranç~a Justiça comum. para não
s~rer prejuízo comercial em
d corrência da proibição, da
p~blicidade· das lojas.

Sofá 2 lugares, acetinado, diversos padrões

à vista: 71.900,
ou 4 x 25.700, total: 102.800.
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'Vida Nova
Número de vereadores
"Os IREs estão fixando o número de vereadores e diminuindo-o
em alguns casos. Afi·
nal de contas: a quantidade de vereadores a
serem eleitos em 15 de
novembro deverá ser
de acordo com as novas normas constitucionais? Os IREs podem individualmente
adotar a medida sem
que o TSE se pronuncie prellminarmen- '----------_.....;•
te?" Sílvio da Silva Delgado (Teresópolis - RJ).
O Sílvio narra alguns casos de estados em que o
Tribunal Regional Eleitoral respectivo, ao definir o
número de vereadores a serem eleitos em 15 de
novembro, terminou diminuindo a formação da Câmara em certos municípios.
No mérito, não cabe a esta coluna discutir o
assunto e ele tem sido alvo de recursos pelos partidos.
Do ponto de vista constitucional e formal, os IREs têm
autoridade para adotar as providências que estão ·
• tomando.
A formação das Câmaras de Vereadores para o
futuro, como norma permanente, está definida no Art.
29, IV, da Constituição:
"Número de vereadores proporcional à população
, do Município, observados os seguintes limites:
a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos
' Municípios de até um milhão de habitantes;
b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e
um nos Municípios de mais de um milhão e menos de
cinco milhões de habitantes;
c) mínimo de quarenta e dois e máximo de
cinqüenta e cinco nos. Municípios de mais de cinco
milhões de habitantes" ,
Esta regra definitiva será prevista em cada Lei
Orgânica Municipal. Respeitando os limites acima, a
Lei a ser votada pela Câmara de Vereadores vai
determinar o número de vereadores do respectivo
município.
PÔrém, uma regra provisória, para este pleito, foi
inserida no Ato das Disposições Constitucionais Tran·
sitórias.
Diz o Art. 5°, que regula as eleições de 1988, no
seu paráfrafo 4°:
"O número de vereadores por município será
fixado, para a representação a ser eleita em 1988, pelo
respectivo Tribunal Regional Eleitoral, respeitados os
limites estipulados no Art. 29, IV, da Constituição".
Até se pode dizer que a intenção dos constituintes
foi a de permitir o aumento de vereadores em grandes
municípios que já estavam com números fixados pela
lei antiga. Todavia, ao atribuir aos TREs, o que
acontece é que estes tribunais estão fazendo um
exercício de proporcionalidade dentro dos limites da
Constituição. E assim, reduzindo o número de verea.õ dores de alguns munícipios.
No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo,
•
vários municípios de porte médio tinham 21 vereadores, todos eles dentro da faixa constitucional pela qual
n.iin nnriPm tPr menO~ de_no\le nenunaiS de 21. 0 QUe
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Campanha

Lerner já é ó favorito em Curit~ba
Arrancada desfaz em
dez dias imagem de
candidato dos ricos

·

··

C

URITIBA- O arquiteto Jaime Lerner,
famoso como reformulador de cidades e
agora, com apenas dez dias de campanha,
apontado pelas pesquisas como virtualmente
eleito para a Prefeitura de Curitiba, pelo PDT,
terá uma dura tarefa até o dia da eleição:
mostrar que o PMDB mente, quando diz na
propaganda gratuita da televisão que ele é o
candidato dos ricos e pretende acabar com os
vendedores ambulantes, as feiras livres e os
postos de saúde da periferia.
"Vim aqui para desfazer esta calúnia",
disse aos ambulantes da Praça Rui Barbosa,
maior terminal de ônibus urbanos da cidade.
Prefeito nomeado de Curitiba duas vezes 1971-75 e 1979-83- Lerner, 49 anos, enfrentou sua primeira eleição em 1985. Perdeu por
18 mil votos para o atual prefeito Roberto
Requião, pemedebista que venceu com apoio
maciço do cinturão de bairros pobres que a
crise econômica fez surgir em torno da capital
do Paraná.

Compromisso assinado Quando chegou à Praça Rui Barbosa, Lerner
foi recebido com frieza. Só arrancou sorrisos
depois que aceitou assinar um documento
comprometendo-se a não retirar os ambulantes do terminal de ônibus e a recebê-los na
Prefeitura. "Da última vez que o senhor foi
prefeito não recebeu a gente. Eu mesma fiquei
horas esperando", queixou-se uma vendedora.
A Curitiba que Lerner criou em duas
passagens pela Prefeitura tinha linhas expressas de ônibus, ruas de pedestres com vasos de
flores e parques públicos que proporcionavam
o maior índice de área verde por habitante.

PT de São Paulo
já se considera
ameaça a Maluf
SÃO PAULO
-Os conflitos entre
tropas do Exército e
grevistas da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em
Volta
Redonda,
atraíram as atenções
do comando da campanha do PT para a
Prefeitura de São
Paulo, sem no entanto encobrirem o
entusiasmo dos principais líderes do partido pela ascensão de Luíza
Erundina nas pesquisas de opinião. "Com mais
3 a 4% dos votos dos indecisos, por um lado, e
novos votos de simpatizantes do PMDB e do

.'•

• O senador Almir Gabrie1 (PMDB·.:
PA) sugeriu uma mudança de estratégia na campanha do candidato do '
seu partido à Prefeitura de Belém , ,
deputado Fernando Velasco. Quer 1
que os ataques ao presidente Sarney ·
pelo agravamento da crise econômi- '
ca substituam a promoção das obras '
do govern9 pemedebista nos últimos.
seis anos. E uma tentativa derradeirá ,
para reverter o grande favoritismO: •
do empresário Sahid Xerfan, canâi-,
dato da aliança PTB-PDS-PFL.
·.
• Também em Porto Velhe, no Es·
tado de R'ondônia , o PMDB está em
crise. O governador Jerônimo Santa-' '
na, pemedebista, retirou o apoio ao.
candidato do partido à prefeitura d~
capital, médico Sérgio Carvalho. Je-'
rônimo tucanou e passou a apoiar
candidatura de José Guedes.
I

Agora, contrasta com a das favelas e da
população miserável da periferia. Nessa Curitiba, o PMDB foi absoluto até a eleição de
1986, quando Lerner amargou outra derrota,
como vice da chapa do ex-deputado Alencar
Furtado para o governo do estado.
A decepção com o PMDB reverteu em
favor de Lerner, que mesmo antes de ser
candidato recebia nas pesquisas 46% das intenções de voto. "Noto que agora as pessoas
têm uma reação mais favorável. Em 85, havia
uma clara divisão entre ricos e pobres", constata o candidato do PDT ao falar de suas
visitas diárias às favelas.
Ganhar periferia- Nas incursões
à periferia, Lerner vai acompanhado de Algaci
Túlio, que era o candidato a prefeito e agora é
vice. Algaci renunciou no dia 1° deste mês,
mas foi mantido na chapa. Deputado estadual
e radialista, ele tem um programa de noticiário
policial na Rádio Clube Parananense de grande audiência no eleitorado pobre.
Ganhar na periferia é o desafio que Lerner
se impõe. Técnico celebrizado, com assento na
consultoria de urbanismo da ONU, ele ainda

busca o êxito na política. Em março 1975, foi
para o Rio a convite do governador Faria
Lima, para ser secretário da região metropolitana. Perdeu o cargo três meses depois e saiu
acusando o secretário de Planejamento de ter
esvaziado suas funções. O secretário era Ronaldo Costa Couto, hoje na chefia do Gabinete Civil da Presidência da República.
Primeira vitória- Voltou ao Rio
em 1983, pelas mãos de Leonel Brizola, que
acabara de se eleger governador e lhe confiou
o planejamento da cidade para o ano 2 000. O
Plano Integrado de Transportes, que seria seu
carro-chefe, acabou abandonado em favor dos
Cieps.
Na época da adesão ao brizolismo, o
prefeito de Curitiba era Maurício Fruet, do
PMDB, que liderou as pesquisas até a entrada
de Lerner no páreo. Em 1983, Fruet definia
assim seu adversário de hoje: "Lerner envernizou o centro e abandonou a periferia." Agora,
depois de ter desbancado Fruet nas pesquisas,
o arquiteto Jaime Lerner acha colherá nas
urnas a primeira vitória de um técnico que
virou político.

Empregado da Embratel usa
•
trmao
TV para ajudar seu
BELO HORIZONTE- Acabou na polícia
uma tentativa de pirataria visando a transmitir,
no horário nobre de televisão, um programa
gravado com propaganda do candidato do
PMDB a prefeito da pequena ltaobim, no Vale
do Jequitinhonha, José Mário Chaves Rego. A
tentativa foi feita na noite de quarta-feira pelo
irmão do candidato, o encarregado da torre de
transmissão de sinais de TV da Embratel naquela cidade José Çhaves Rego. Avisado pela
oposição de que José Mário saíra de casa
dizendo que "entraria em um programa de TV",
o delegado de polícia, Carlos Lobo Cordeiro,
mandou detetives ao local e pegou os irmãos
com a aparelhagem ligada, tendo já transmitido
pelo canal da TV Globo mais de cinco minutos
da fita, com 50 minutos de duração.
O delegado contou que a "acirradíssima"
disputa política naquela cidade, que tem cerca
de 30 mil bitantes fixos e cerca de 30 mil

eleitores ruas com águas poluídas e não canali- ·
zadas.
A fita, intitulada Os Regos de ltaobim, em
alusão ao sobrenome da tradicional família do
candidato a prefeito, era até bem feita e bemhumorada, contou o delegado Cordeiro, lembrando, no entanto, que ela não agradou à
situação.
O delegado disse que, quarta-feira à tarde,
recebeu denúncia por escrito afirmando que o
candidato do PMDB entraria no ar, em meio à
programação da TV Globo, naquela noite, para
apresentar um documentário mostrando as
obras realizadas pelo atual prefeito, Olímpio
Chaves Amorim (um estádio de futebol, creches
e pontes) que apóia o candidato José Mário
Rego .
O delegado Lobo Cordeiro, que vê em seu
próprio nome "uma contradição", disse que,
-~~~
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• Mais um que briga com as pesqui..: .
sas, inconformado com os resultados
adversos para o candidato que apóia:: '
o ministro Hugo Napoleão. Ele che-;
gou ontem a Teresina e revelou que, '
o Ibope deverá retificar os resultadoS: ,
de sua última pesquisa, que deu·,
vantagem de 20 pontos percentuais; 1
para o candidato do PMDB, Herádi-; 1
to Fortes, sobre o candidato do PFL,•1
I
1 I,
A' tt"1 a L'tra.
• A candidatura do radialista Fer-' 1
nando José , candidato do PMDB 1
Prefeitura de Salvador, · acaba de; l
sofrer um forte golpe. Desde, ón , ,
tem, seus 32 minutos diários no pro-:.
grama da propaganda eleitoral gra1•
tuita no rádio e TV foram reduzido~
para um terço. As dissidências d ·
PMDB, que não aceitaram sua can-. ·
didatura , ganharam no TSE o rateio ,
do tempo. As dissidências pemede~
bistas apóiam o candidato do PSDB ;
Virgildásio Senna.
• O governador Moreira Franco é d 1
principal orador, amanhã, do comíl 1
cio de encerramento da campanh~ •
do candidato do PMDB à Prefeitur<\ 1
de Campos, economista Jorge Renato Pereira Pinto. O comício será
Guarus, onde nasceu o prefeito José ,
Carlos Vieira Barbosa, o Zezé Bar-, •
bosa, principal eleitor de Jorge Re-.;
nato. Campos assiste , nas últimas 4& 1
horas, a . uma verdadeira guerrilha :
eleitoral. Jorge Renato cresce e. j~,
ameaça a polarização entre Antoni :
Garotinho (PDT) e Rockfeller d~ 1
Lima (PFL), este apoiado oficial~'
mente pela UDR.
::
• O candidato do PTB-PFL à Pre~
feitura de Teresópolis, Pedro Jaha-,.
ra, encerrará sua campanha, ama-l·
nhã, no populoso bairro de Bonsucesso. Dispensou o oferecimento de
amigos para contratar grandes artis-tas e preferiu conjuntos do orA~-:
unicíojo.
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-. r-- - · ·-- r·-r--.,.-começando por cima, ou seja, só teria 21 o município
próximo de um milhão de habitantes e depois diminuin1 do proporcionalmente. Várias cidades perderam vagas
de vereador.
O mesmo aconteceu em outros estados. A Consti~ tuição não obriga os tribunais a fazerem esta proporcio, nalidade. Ela só diz que não pode ser menos de seis,
nem mais de 21. Portanto, pode-se discutir no mérito ,
diante da realidade populacional de cada estado.
Porém, a competência é expressa para os tribunais
regionais eleitorais, em face de norma clara das disposições transitórias.
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Os TREs estavam obrigados a definir o número
de vereadores; para fazê-lo tinham limites mínimos e
máximos. Agiram, pois, dentro da competência consti·' tucional e cumprindo os limites. Não estavam obrigados a estabelecer uma proporção dentro de tais limites
e, em geral, o estão fazendo.
Para uma comunidade deve ser um tanto desagra• dável diminuir sua representação. Para candidatos e
partidos isto é muito forte. O mérito de cada número é
• discutível. O que não o é, sem qualquer dúvida, é a
: competência do tribunal.

•

l
•
Dupla
lf
nacionalidade
•l• "Brasileiro nato, filho de portugueses, gostaria de ter

.

direito também à nacionalidade portuguesa. Poderia
: obtê-la sem perder a brasileira?" Marcelo Gonçalves
• Martins (Niterói - RJ).
Na sua carta, o Marcelo critica a proibição de
dupla nacionalidade, que considera existir somente no
Brasil. Não é verdade. São vários os que ainda adotam
esta regra e, em geral, países que recebem imigrantes.

O Brasil tradicionalmente não admite a dupla
• nacionalidade. No processo constituinte, como o leitor
lembra, parecia que esta postura iria mudar, pois nas
fases iniciais o projeto de Constituição chegou a
afirmar a possibilidade de dupla nacionalidade.
Triunfou, outra vez, a tese contrária e entre os
casos nos quais uma pessoa perde a nacionnalidade
~rasileira está expressamente citado o de adquirir outra
nacionalidade por naturalização voluntária (Art. 12,
parágrafo 4°).

Maluf, do PDS, na boca da urna", assegurou o
secretário-geral do PT paulista, deputado estadual José Dirceu.
O mesmo cálculo foi feito por Erundina
durante almoço no elegante Restaurante Roma,
na região dos Jardins. Enquanto saboreava um
fettucine al pesto, oferecido pelo proprietário da
casa, que assegura que vai votar nela, assim
como seus 30 empregados, a candidata se mostrou confiante. "O componente ideológico entrou na campanha", disse. "Agora o eleitor
pode escolher entre a direita, que é Maluf, e a
esquerda e o progressismo, representados na
minha candidatura". De acordo com Erundina,
"nunca, como agora, a vitória do PT esteve tão
perto da mão"
Para ela, o partido confia em sua eleição, e
esse fator será determinante para o resultado
final. "Vamos para a boca da urna com 30 mil
militantes dispostos a mostrar ao eleitor, sem
importuná-lo, que o voto de protesto contra
tudo o que está acontecendo é no PT".

O passado - A ação de tropas do
Exército na CSN, que provocou mortes entre
trabalhadores grevistas, pode fazer, segundo
Erundina, com que ela avance mais na preferência popular. " Está claro que o passado está
presente", disse ela. "E o passado é Maluf,
Jânio, Delfim e Quércia; o passado é o Exército
sobre os trabalhadores. O eleitor reconhecerá
isso na hora de votar e optará por nós". A
direção do PT em São Paulo passou toda a tarde
reunida, analisando a situação e articulando
uma reunião de presidentes de partidos políticos. "Temos a impressão de que a situação está
sem controle", disse o deputado federal Plínio
de Arruda Sampaio(PT-SP).
Depois do almoço, a candidata do PT foi
solidarizar-se com os professores da Universidade de São Paulo, em greve há mais de 50 dias,
que ontem realizaram passeata de protesto nas
imediações do Palácio dos Bandeirantes. No fim
de semana, ela· fará corpo-a-corpo nos bairros
em que a penetração do PT é considerada
insuficiente pelo partido. Diante do crescimento
do PT na capital, o ex-governador Paulo Maluf
preferiu despistar repórteres e assessores·, desmarcando compromissos agendados para não
aparecer em público.

via Rio-Bafiia, no Norôeste mmeiro, piorou nos
últimos dias, quando o candidato de uma coligação formada por pequenos partidos (PMB, PJ,
PT e PSB), empresário José Fernandes Ribeiro,
começou a usar em seus comícios uma fita de
videocassete em que, fazendo trocadilho com o
sobrenome de seu opositor (Rego) mostrava aos

Campinas virou escala em
roteiro de presidenciável
-

CAMPINAS (SP) -Na reta final da campanha, a segunda maior cidade de São Paulo
tomou-se ponto de passagem obrigatória de
presidenciáveis. Pelo PSDB, os senadores Mário
Covas, Fernando Henrique Cardoso e o exgovernador Franco Montoro já posaram no
palanque de Vanderlei Simionato, candidato do
partido, atual líder das pesquisas de opinião.
Para apoiar Jacó Bittar, do PT, Lula também
esteve em Campinas, enquanto o ex-governador
Leonel Brizola - o PDT também apóia Bittar
- irá à cidade no sábado.
Neste palco de estrelas uma já teve sua luz
esmaecida - o governador Orestes Quércia,
que, embora seja presidenciável, mantém-se
longe de Campinas. É um afastamento doloroso. Afinal, esta cidade não só é um portentoso
reduto eleitoral-1,2 milhão de habitantes, 480
mil eleitores - como é a cidade em que Quércia
escalou sua carreira política, de deputado estadual, prefeito, senador e governador do estado
pelo MDB-PMDB, um partido que jamais perdeu eleição em Campinas. Desta vez, porém, o
candidato do PMDB, Manoel Moreira, encalhou no quarto lugar - e Quércia não se anima
a tirá-lo de lá. Esta semana, o governador
desistiu de passar três dias no município, refugiado numa chácara, para coordenar a campanha de Moreira. "Se eu fosse o Quércia também
não viria fazer campanha aqui", provoca o
candidato tucano Vanderlei Simionato. "O quadro é irreversível".
O interesse dos outros presidenciáveis por
Campinas é compreensível. A cidade fica no
centro de uma região conhecida como Califórnia
paulista. Rico e tradicional reduto oposicio.nista,
tem um orçamento, para 1989, de Cz$ 103

Portanto, se o Marcelo adquirir a nacionalidade
portuguesa, perderá a brasileira.
Aos portugueses residentes no Brasil foi garantido
o exercício dos direitos atribuídos ao brasileiro nato, no
caso de Portugal adotar atitude recíproca em relação
aos brasileiros por lá. A norma constitucional preparou
o caminho jurídico interno para um tratado a respeito.
Quanto ao brasileiro assumir outra nacionalidade
continua como antes: perde a nacionalidade brasileira.
A.inda não foi desta vez que nos desvencilhamos dessa
, restrição, fruto dos tempos em que o país recebia uma
leva muito grande de imigrantes em relação à sua
população e a dupla nacionalidade poderia ser instrumento jurídico para intervenções de governos que
defendem o jus sanguini, ou seja, que os de sua raça
permanecem cidadãos de seu país onde quer que
estejam residindo.

João Gilberto Lucas Coelho
Dúvidas sobre a nova Constituição podem ser esclarecidas
através de consulta ao JORNAL DO BRASIL, seçAo CartasVida Nova -, Avenida Brasil 500, SO andar, Cep. 20.949.

sido iniciada a "sabotagem", havia sete carros e
cerca de 30 pessoas no local , inclusive os operadores da fita, José e Tadeu Chaves Rego , irmãos
do candidato. Todo o material foi apreendido e
os dois irmãos levados à delegacia, onde foram
liberados durante a madrugada, por interferência do advogado da família.

Zaca Feitosa

• Roberto Jefferson, "~
Prefeitura do Rio pelo PTB , a ciou ao ministro das Comunica"'"'J. _IIIIIi11&
Antônio Carlos Magalhães, que "está havendo violação de correspo'n•
dência por funcionários da Empresi '
de Correios e Telégrafos (ECil
Jefferson acusa a CUT e revela qu'ê
60 mil cartas do PTB postadas ria
capital fluminense não chegaram aosu
seus destinatários.
.
1
• O único ato da campanha eleitorat.
de que participará o prefeito do Riõ, '
Saturnino Braga, será um comício db'''
• candidato a vereador Ricardo Pascher (PSB) , hoje, às 19 h, no
junto Habitacional João XXIII, em_
Santa Cruz. Pascher era diretor técnico da Riocop, a fábrica de escolás
da prefeitura carioca.
• No Rio, o PL luta apenas por UQJ!.
s~gundo lugar, com a candidatura
Alvaro Valle. No interior, o Partido
Liberal disputa, no entanto, o prí-' ·
meiro lugar, em Mangaratiba, com o _
ex-deputado José Miguel; Valença
com o ex-deputado Clóvis Corrêâ;' ·
Macaé, com Sílvio Lopes; São Jo~o "
da Baira, com Amaro Augusto; San-'
to Antônio de Pádua, com Michçl Mansur; ltaocara, com Roberto Ferr-;.
reira; e Natividade, com Demervat
,.,.(!
Lanes.
• Em Nova Iguaçu, o candidato da
aliança PTB-PFL-PSDB-PDS, José
Távora, resolveu montar um grande
esquema de fiscalização das eleições,
que vai comportar cerca de 5 mil
pessoas, entregando sua direção ao
trabalhista Murilo Alves e ao tucano
Pierre François Coppieters. Távora
foi informado, segundo Pierre, procurador eleitoral do PSDB, que o
PMDB e o PDT armaram um esquema para prejudicá-lo. O lbope dá a
eleição iguaçuana polarizada entre
Távola e Aloísio Gama, este candidato do PDT.

CóiC

bilhões. Além disso, é sede da: Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), uma das
melhores do país.
A novidade desta eleição é a inesperada
virada do PT nas últimas semanas, deixando
para trás o radialista Luis Lauro, do PFL,
também apoiado por Quércia, agora com 17,3
%, segundo os últimos dados do 'lbope. Símionato, do PSDB, permanece à frente da disputa,
com 27,2%, mas Jacó Bittar, cqm 24,5%, já
pode se considerar numa situação de empate
técnico com o primeiro colocado!' A trajetória
do PT de 1988 lembra muito outrír zebra registrada há exatos 20 anos. Em 1968,~quem aparecia sem chances como candidato a prefeito era o
então deputado estadual Orestes Quércia, do
PMDB. Quércia derrubou os favoritos e, depois
dele, nunca mais o MDB e o PMDB perderam
uma eleição na cidade.
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• Hospedagem em Hotél$ 4 e 5 estrelas. • Clty tour, Nllht tour, café da manhl e refelç6es lndlidas no preço.

BUENOS AIRES EM
5 DIAS
• Saídas semanais.
• A fascinante capital portenha e seus
atraentes magazines.
• City tour.e jantar em La Boca.
• 4 cafés da manhã e 2 refeições.

LAGOS ANDINOS EM
13 DIAS

• Saldas semanais.
• O belíssimo Chile, com suas
montanhas, lagos e a Cordilheira dos
Andes.
• Buenos Aires, Bariloche, Santiago,
Valparalso, Vir'la del Mar etc.
• 10 cafés da manhã e 7 refeições.

BUENOS AIRES E ·
BARILOCHE EM 9 DIAS
• Saídas semanais.
• A mais notável estância climática da
Argentina.
• City tour em B. Aires, tours Circuito
Chico e Cerro Catedral em Bariloche.
• 8 cafés da manhã e 7 refeições.

........._,

VIAGEM PARA BUENOS AIRES PELO BOEING (JUMBO) 747 DA~~~.V:t~f
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Já· ~-'~Sol~ur EM TURISMO A N~ 1
.3Jf' p
.._..
EMBRATUR N? 00942.00.41.3

CENTRO: Quitanda, 20 ·Sobreloja· Tet. : 221·4499
TIJUCA: Saens Pella, 45 · Loja 10 I ·(Shopping 45) · Tel.. 264·4893

IPANEMA: Visconde de Pirajá. 351 · lt 105 · Ed.
Tel.: 521·1188
BARRA: Armando Lombardi, 800 ·Loja N · Cond .
Cascais Tel.: 399·0309
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'Vida Nova
Número de vereadores
"Os TREs estão fixan·
do o número de verea· ,....--:=..:==~,==~==-..,
dores e diminuindo-o
em alguns casos. Afi.
nal de contas: a quan·
tidade de vereadores a
serem eleitos em 15 de
novembro deverá ser
de acordo com as novas normas constitucionais? Os TREs podem individualmente
adotar a medida sem
que o TSE se pronun·
ele preliminarmen· ' - - - - - - - - - - . . . : .
te?" Silvio da Silva Delgado (Teresópolis - RJ).
O Sílvio narra alguns casos de estados em que o
Tribunal Regional Eleitoral respectivo, ao definir o
número de vereadores a serem eleitos em 15 de
novembro, terminou diminuindo a formação da Câmara em certos municípios.
No mérito, não cabe a esta coluna discutir o
assunto e ele tem sido alvo de recursos pelos partidos.
Do ponto de vista constitucional e formal, os TREs têm
autoridade para adotar as providências que estão ·
• tomando.
A formação das Câmaras de Vereadores para o
futuro, como norma permanente, está definida no Art.
29, IV, da Constituição:
"Número de vereadores proporcional à população
, do Município, observados os seguintes limites:
a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos
Municípios de até um milhão de habitantes;
b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e
um nos Municípios de mais de um milhão e menos de
cinco milhões de habitantes;
c) mínimo de quarenta e dois e máximo de
cinqüenta e cinco nos .Municípios de mais de cinco
milhões de habitantes" ,
Esta regra definitiva será prevista em cada Lei
Orgânica Municipal. Respeitando os limites acima, a
Lei a ser votada pela Câmara de Vereadores vai
determinar o número de vereadores do respectivo
muniCípio.
PÕrém, uma regra provisória, para este pleito, foi
inserida no Ato das Disposições Constitucionais Tran·
sitórias.
Diz o Art. 5°, que regula as eleições de 1.988, no
seu paráfrafo 4°:
"O número de vereadores por município será
fixado, para a representação a ser eleita em 1988, pelo
respectivo Tribunal Regional Eleitoral, respeitados os
limites estipulados no Art. 29, IV, da Constituição".
Até se pode dizer que a intenção dos constituintes
foi a de permitir o aumento de vereadores em grandes
municípios que já estavam com números fixados pela
lei antiga. Todavia, ao atribuir aos TREs, o que
acontece é que estes tribunais estão fazendo um
exercício de proporcionalidade dentro dos limites da
Constituição. E assim, reduzindo o número de verea.õ dores de alguns munícipios.
No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo,
vários municípios de porte médio tinham 21 vereadores, todos eles dentro da faixa constitucional pela qual
não podem ter menos de nove nem mais de 21. O que

..

aconteceu é oue

Tribunal comoô. um::.

nrnnorcio

JORNAL '00 BRASIL

Campanha

Lerner já é ó favorito em Curit~~!l
Arrancada desfaz em
dez dias imagem de
candidato dos ricos

·

C

URITIBA- O arquiteto Jaime Lemer,
famoso como reformulador de cidades e
agora, com apenas dez dias de campanha,
apontado pelas pesquisas como virtualmente
eleito para a Prefeitura de Curitiba, pelo PDT,
terá uma dura tarefa até o dia da eleição:
mostrar que o PMDB mente, quando diz na
propaganda gratuita da televisão que ele é o
candidato dos ricos e pretende acabar com os
vendedores ambulantes, as feiras livres e os
postos de saúde da periferia.
"Vim aqui para desfazer esta calúnia",
disse aos ambulantes da Praça Rui Barbosa,
maior terminal de ônibus urbanos da cidade.
Prefeito nomeado de Curitiba duas vezes 1971-75 e 1979-83- Lerner, 49 anos, enfrentou sua primeira eleição em 1985. Perdeu por
18 mil votos para o atual prefeito Roberto
Requião , pemedebista que venceu com apoio
maciço do cinturão de bairros pobres que a
crise econômica fez surgir em ·tomo da capital
do Paraná.

Compromisso assinado Quando chegou à Praça Rui Barbosa, Lerner
foi recebido com frieza. Só arrancou sorrisos
depois que aceitou assinar um documento
comprometendo-se a não retirar os ambulantes do terminal de ônibus e a recebê-los na
Prefeitura. "Da última vez que o senhor foi
prefeito não recebeu a gente. Eu mesma fiquei
horas esperando", queixou-se uma vendedora.
A Curitiba que Lemer criou em duas
passagens pela Prefeitura tinha linhas expressas de ônibus, ruas de pedestres com vasos de
flores e parques públicos que proporcionavam
o maior índice de área verde por habitante.

PT de São Paulo
já se considera
ameaça a Maluf
SÃO PAULO
-Os conflitos entre
tropas do Exército e
grevistas da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em
Volta
Redonda,
atraíram as atenções
do comando da campanha do PT para a
Prefeitura de São
Paulo, sem no entanto encobrirem o
entusiasmo dos principais líderes do partido pela ascensão de Luíza
Erundina nas pesquisas de opinião. "Com mais
3 a 4% dos votos dos indecisos, por um lado, e
novos votos de simpatizantes do PMDB e do
PSDB. vamos disoutar essa eleicão com ~~"'"'

Agora, contrasta com a das favelas e da
população miserável da periferia. Nessa Curi·
tiba, o PMDB foi absoluto até a eleição de
1986, quando Lemer amargou outra derrota,
como vice da chapa do ex-deputado Alencar
Furtado para o governo do estado.
A decepção com o PMDB reverteu em
favor de Lemer, que mesmo antes de ser
candidato recebia nas pesquisas 46% das intenções de voto. "Noto que agora as pessoas
têm uma reação mais favorável. Em 85, havia
uma clara divisão entre ricos e pobres", constata o candidato do PDT ao falar de suas
visitas diárias às favelas.
Ganhar periferia - Nas incursões
à periferia, Lerner vai acompanhado de Algaci
Túlio, que era o candidato a prefeito e agora é
vice. Algaci renunciou no dia 1° deste mês,
mas foi mantido na chapa. Deputado estadual
e radialista, ele tem um programa de noticiário
policial na Rádio Clube Parananense de grande audiência no eleitorado pobre.
Ganhar na periferia é o desafio que Lerner
se impõe. Técnico celebrizado, com assento na
consultoria de urbanismo da ONU, ele ainda

busca o êxito na política. Em março 1975, foi
para o Rio a convite do governador Faria
Lima, para ser secretário da região metropolitana. Perdeu o cargo três meses depois e saiu
acusando o secretário de Planejamento de ter
esvaziado suas funções. O secretário era Ronaldo Costa Couto, hoje na chefia do Gabinete Civil da Presidência da República.
Primeira vitória- Voltou ao Rio
em 1983, pelas mãos de Leonel Brizola, que
acabara de se eleger governador e lhe confiou
o planejamento da cidade para o ano 2 000. O
Plano Integrado de Transportes, que seria seu
carro-chefe, acabou abandonado em favor dos
Cieps.
Na época da adesão ao brizolismo, o
prefeito de Curitiba era Maurício Fruet, do
PMDB, que liderou as pesquisas até a entrada
de Lerner no páreo. Em 1983, Fruet definia
assim seu adversário de hoje: "Lerner enverni·
zou o centro e abandonou a periferia." Agora,
depois de ter desbancado Fruet nas pesquisas,
o arquiteto Jaime Lerner acha colherá nas
urnas a primeira vitória de um técnico que
virou político.

flutuante.~

eleitores ruas com águas poluídas e não canali- ·
zadas.
A fita, intitulada Os Regos de /taobim, em
alusão ao sobrenome da tradicional família do
candidato a prefeito, era até bem feita e bemhumorada, contou o delegado Cordeiro, lembrando, no entanto, que ela não agradou à
situação.
O delegado disse que, quarta-feira à tarde,
recebeu denúncia por escrito afirmando que o
candidato do PMDB entraria no ar, em meio à
programação da TV Globo, naquela noite, para
apresentar um documentário mostrando as
obras realizadas pelo atual prefeito, Olimpio
Chaves Amorim (um estádio de futebol, creches
e pontes) que apóia o candidato José Mário
Rego .
O delegado Lobo Cordeiro, que vê em seu
próprio nome "uma contradição", disse que,
· • ---_...1
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• O senador Almir Gabriel (PMDB-.1
PA) sugeriu uma mudança de estra- 1
tégia na campanha do candidato do
seu partido à Prefeitura de Belém, ,
deputado Fernando Velasco. Quer •
que os ataques ao presidente Sarney ·
pelo agravamento da crise econômi- :
ca substituam a promoção das obras ,
do governç pemedebista nos últimos
seis anos. E uma tentativa derradeira;
para reverter o grande favoritismo. •
do empresário Sahid Xerfan, canâi-,'
dato da aliança PTB-PDS-fFL.
;
• Também em Porto Velho, no Es~~
tado de Rondônia , o PMDB está em.
crise. O governador Jerônimo Santa- '
na, pemedebista, retirou o apoio a
candidato do partido à prefeitura d<li
capital, médico Sérgio Carvalho. Je-'
rônimo tucanou e passou a apoiar 3.i
candidatura de José Guedes.
I
• Mais um que briga com as pesqui-1 .
sas, inconformado com os resultado~
adversos para o candidato que apóia:: '
o ministro Hugo Napoleão. Ele che-;
gou ontem a Teresina e revelou que. '
o Ibope deverá retificar os resultado ';
de sua última pesquisa, que deu1 1
vantagem de 20 pontos percentuais\,
para o candidato do PMDB, Herácli-· 1
to Fortes, sobre o candidato do PFL,•1
Átila Lira.
' •:
• A candidatura do radialista Fer-' •
nando José, candidato do PMDB
Prefeitura de Salvador, acaba de; 1
sofrer um forte golpe. Desde, ón , ;
tem, seus 32 minutos diários no pro-:,
grama da propaganda eleitoral gra~ 1
tuita no rádio e TV foram reduzidos.
para um terço. As dissidências d '
PMDB, que não aceitaram sua can .. '
didatura, ganharam no TSE o ratei~ ,
do tempo. As dissidências pemede~
bis tas apóiam o candidato do PSDB ~ • '
Virgildásio Senna.
'
• O governador Moreira Franco é d ,
principal orador, amanhã, do comíl1
cio de encerramento da campanha( t
do candidato do PMDB à Prefeitura: '
de Campos, economista Jorge Rena•. '
to Pereira Pinto. O comício será
Guarus, onde nasceu o prefeito José> ,
Carlos Vieira Barbosa, o Zezé Bar, •
bosa, principal eleitor de Jorge Re-: i
nato. Campos assiste, nas últimas 4& 1
horas, a .uma verdadeira guerrilha :
eleitoral. Jorge Renato cresce e. j~,
ameaça a polarização entre Antoni, :
Garotinho (PDT) e Rockfeller de: •
Lima (PFL), este apoiado oficial; '
mente pela UDR.
::
• O candidato do PTB-PFL à Pre~ 1
feitura de Teresópolis, Pedro Jaha-,
ra, encerrará sua campanha, ama~ '
nhã, no populoso bairro de Bonsucesso. Dispensou o oferecimento Q.e
amigos para contratar grandes artiS'·
tas__e_.: ....preferiu
conjuntos do próprio
!-.:. ....

à;•

Empregado da Embratel usa
•
TV para ajudar seu trmao
BELO HORIZONTE - Acabou na polícia
uma tentativa de pirataria visando a transmitir,
no horário nobre de televisão, um programa
gravado com propaganda do candidato do
PMDB a prefeito da pequena Itaobim, no Vale
do Jequitinhonha, José Mário Chaves Rego. A
tentativa foi feita na noite de quarta-feira pelo
irmão do candidato, o encarregado da torre de
transmissão de sinais de TV da Embratel naquela cidade José haves Rego. Avisado pela
oposição de que José Mário saíra de casa
dizendo que "entraria em um programa de TV",
o delegado de polícia, Carlos Lobo Cordeiro,
mandou detetive/; ao local e pegou os irmãos
com a aparelhagem ligada, tendo já transmitido
pelo canal da TV Globo mais de cinco minutos
da fita, com 50 minutos de duração.
O delegado contou que a "acirradíssima"
disputa política naquela cidade, que tem cerca
de 30 mil bitantes fixos e cerca de 30 mil
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~;~;-t~d~;-;j~~-d~nt~o .-d~ -f~bc~ ~~~tit~~i~n~l p~Í; q~~l
não podem ter menos de nove nem mais de 21. O que
aconteceu é que o Tribunal compôs uma proporção
começando por cima, ou seja, só teria 21 o município
próximo de um milhão de habitantes e depois diminuindo proporcionalmente. Várias cidades perderam vagas
de vereador.
O mesmo aconteceu em outros estados. A Constituição não obriga os tribunais a fazerem esta proporcionalidade. Ela só diz que não pode ser menos de seis,
nem mais de 21. Portanto, pode-se discutir no mérito,
diante da realidade populacional de cada estado.
Porém, a competência é expressa para os tribunais
regionais eleitorais, em face de norma clara das disposições transitórias.

·-

Os TREs estavam obrigados a definir o número
de vereadores; para fazê-lo tinham limites mínimos e
:·. máximos. Agiram, pois, dentro da competência constitucional e cumprindo os limites. Não estavam obrigados a estabelecer uma proporção dentro de tais limites
e, em geral, o estão fazendo.
•
•
•
•
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Para uma comunidade deve ser um tanto desagradável diminuir sua representação. Para candidatos e
partidos isto é muito forte. O mérito de cada número é
discutível. O que não o é, sem qualquer dúvida, é a.
competência do tribunal.

Dupla
nacionalidade
"Brasileiro nato, filho de portugueses, gostaria de ter
direito também à nacionalidade portuguesa. Poderia
obtê-la sem perder a brasileira?" Marcelo Gonçalves
Martins (Niterói - RJ).

Na sua carta, o Marcelo critica a proibição de
dupla nacionalidade, que considera existir somente no
Brasil. Não é verdade. São vários os que ainda adotam
• esta regra e, em geral, países que recebem imigrantes.
O Brasil tradicionalmente não admite a dupla
• nacionalidade. No processo constituinte, como o leitor
lembra, parecia que esta postura iria mudar, pois nas
• fases iniciais o projeto de Constituição chegou a
afirmar a possibilidade de dupla nacionalidade.
Triunfou, outra vez, a tese contrária e entre os
casos nos quais uma pessoa perde a nacionnalidade
~rasileira está expressamente .citado o de adquirir outra
nacionalidade por naturalização voluntária (Art. 12,
parágrafo 4°).

3 a 4% dos vótos dos indecisos, por um lado, e
novos votos de simpatizantes do PMDB e do
PSDB, vamos disputar essa eleição com Paulo
Maluf, do PDS, na boca da urna", assegurou o
secretário-geral do PT paulista, deputado estadual José Dirceu.
O mesmo cálculo foi feito por Erundina
durante almoço no elegante Restaurante Roma,
na região dos Jardins. Enquanto saboreava um
fettucine al pesto, oferecido pelo proprietário da
casa, que assegura que vai votar nela, assim
como seus 30 empregados, a candidata se mostrou confiante. "O componente ideológico entrou na campanha", disse. "Agora o eleitor
pode escolher entre a direita, que é Maluf, e a
esquerda e o progressismo, representados na
minha candidatura". De acordo com Erundina,
"nunca, como agora, a vitória do PT esteve tão
perto da mão"
Para ela, o partido confia em sua eleição, e
esse fator será determinante para o resultado
final. "Vamos para a boca da urna com 30 mil
militantes dispostos a mostrar ao eleitor, sem
importuná-lo, que o voto de protesto contra
tudo o que está acontecendo é no PT".
O passado - A ação de tropas do
Exército na CSN, que provocou mortes entre
trabalhadores grevistas, pode fazer, segundo
Erundina, com que ela avance mais na preferência popular. " Está claro que o passado está
presente", disse ela. "E o passado é Maluf,
Jânio, Delfim e Quércia; o passado é o Exército
sobre os trabalhadores. O eleitor reconhecerá
isso na hora de votar e optará por nós". A
direção do PT em São Paulo passou toda a tarde
reunida, analisando a situação e articulando
uma reunião de presidentes de partidos políticos. "Temos a impressão de que a situação está
sem controle", disse o deputado federal Plínio
de Arruda Sampaio(PT-SP).
Depois do almoço, a candidata do PT foi
solidarizar-se com os professores da Universidade de São Paulo, em greve há mais de 50 dias,
que ontem realizaram passeata de protesto nas
imediações do Palácio dos Bandeirantes. No fim
de semana, ela· fará corpo-a-corpo nos bairros
em que a penetração do PT é considerada
insuficiente pelo partido. Diante do crescimento
do PT na capital, o ex-governador Paulo Maluf
preferiu despistar repórteres e assessores·, desmarcando compromissos agendados para não
aparecer em público.

P0rtanto, se o Marcelo adquirir a nacionalidade
• portuguesa, perderá a brasileira.
Aos portugueses residentes no Brasil foi garantido
o exercício dos direitos atribuídos ao brasileiro nato, no
caso de Portugal adotar atitude recíproca em relação
aos brasileiros por lá. A norma constitucional preparou
o caminho jurídico interno para um tratado a respeito.
Quanto ao brasileiro assumir outra nacionalidade
continua como antes: perde a nacionalidade brasileira.
A.inda não foi desta vez que nos desvencilhamos dessa
, restrição, fruto dos tempos em que o país recebia uma
leva muito grande de imigrantes em relação à sua
população e a dupla nacionalidade poderia ser instru• mento jurídico para intervenções de governos que
defendem o jus sanguini, ou seja, que os de sua raça
permanecem cidadãos de seu país onde quer que
estejam residindo.

João Gilberto Lucas Coelho
Dúvidas sobre a nova Constituição podem ser esclarecidas
através de consulta ao JORNAL DO BRASIL, seção CartasVida Nova -, Avenida Brasil 500, ff' andar, Cep. 20.949.

disputa polÍtica naquela éidade, que tem cerca
de 30 mil Jtabitantes fixos e cerca de 30 mil
flutuantes, põr se localizar às margens da Rodovia Rio-Bahia, no Nordeste mineiro, piorou' nos
últimos dias, quando o candidato de uma coligação formada por pequenos partidos (PMB, PJ,
PT e PSB), empresário José Fernandes Ribeiro,
começou a usar em seus comícios uma fita de
videocassete em que, fazendo trocadilho com o
sobrenome de seu opositor (Rego) mostrava aos

amtgos para contratar gran es artis-tas e preferiu conjuntos do próprio
mU9ic(pio.
• ·Roberto Jefferson, candidato à
Prefeitura do Rio pelo PTB , denul.
ciou ao ministro das Comunicações,
Antônio Carlos Magalhães, que "está havendo violação de correspon•
dência por funcionários da Empresà '
de Correios e Telégrafos (Ecry:
Jefferson acusa a CUT e revela que
60 mil cartas do PTB postadas na ·
capital fluminense não chegaram aos
seus destinatários.
;~• O único ato da campanha eleitoraL.
de que participará o prefeito do Rlà, ·
Saturnino Braga, será um comício &f•
- Zaca Feitosa
• candidato a vereador Ricardo Pascher (PSB), hoje, às 19 h, no Cójj~~
junto Habitacional João XXIII, em_
Santa Cruz. Pascher era diretor téc~:
nico da Riocop, a fábrica de escolas
da prefeitura carioca.
• No Rio, o PL luta apenas por mp..
s~gundo lugar, com a candidatura
Alvaro Valle. No interior, o Partido
Liberal disputa, no entanto, o prí ·
meiro lugar, em Mangaratiba, com o _
ex-deputado José Miguel; Valença
com o ex-deputado Clóvis Corrêii;'
Macaé, com Sílvio Lopes; São Jo~p_..
da Barra, com Amaro Augusto; Santo Antônio de Pádua, com Miche,+
Mansur;
ltaocara, com Roberto Fer;:.; .
bilhões. Além disso, é sede da Universidade
reira;
e
Natividade,
com Demervat
Estadual de Campinas (Unicamp), uma das
r.(l
Lanes.
melhores do país.
• Em Nova Iguaçu, o candidato da
A novidade desta eleição é ,a inesperada
aliança PTB-PFL-PSDB-PDS, José
virada do PT nas últimas semanas, deixando
Távora, resolveu montar um grande
para trás o radialista Luis Lauro, do PFL,
também apoiado por Quércia, agora com 17,3
esquema de fiscalização das eleições,
%, segundo os últimos dados do ibope. Símioque vai comportar cerca de 5 mil
nato, do PSDB, permanece à frente da disputa,
pessoas, entregando sua direção .ao
com 27,2%, mas Jacó Bittar, com 24,5%, já
trabalhista Murilo Alves e ao tucano
pode se considerar numa situação de empate
Pierre François Coppieters. Távora
técnico com o primeiro colocado! A trajetória
foi
informado, segundo Pierre, prodo PT de 1988 lembra muito outrà zebra regiscurador eleitoral do PSDB, que o
trada há exatos 20 anos. Em 1968,:-quem aparePMDB e o PDT armaram um esquecia sem chances como candidato a prefeito era o
ma para prejudicá-lo. O Ibope dá a
então deputado estadual Orestes Quércia, do
PMDB. Quércia derrubou os favoritos e, depois
eleição iguaçuana polarizada entre
dele, nunca mais o MDB e o PMDB perderam
Távola e Aloísio Gama, este candiuma eleição na cidade.
dato do PDT.

O delegado Lobo Cordeiro, que vê em seu
próprio nome "uma contradição", disse que,
quando a polícia chegou à torre, onde já tinha
sido iniciada a "sabotagem", havia sete carros e
cerca de 30 pessoas no local, inclusive os operadores da fita, José e Tadeu Chaves Rego, irmãos
do candidato. Todo o material foi apreendido e
os dois irmãos levados à delegacia, onde foram
liberados durante a madrugada, por interferência do advogado da família.

Campinas virou escala em
roteiro de presidenciável
CAMPINAS (SP) - Na reta final da campanha, a segunda maior cidade de São Paulo
tornou-se ponto de passagem obrigatória de
presidenciáveis. Pelo PSDB, os senadores Mário
Covas, Fernando Henrique Cardoso e o exgovernador Franco Montoro já posaram no
palanque de Vanderlei Simionato, candidato do
partido, atual líder das pesquisas de opinião.
Para apoiar Jacó Bittar, do PT, Lula também
esteve em Campinas, enquanto o ex-governador
Leonel Brizola - o PDT também apóia Bittar
- irá à cidade no sábado .
Neste palco de estrelas uma já teve sua luz
esmaecida - o governador Orestes Quércia,
que, embora seja presidenciável, mantém-se
longe de Campinas. É um afastamento doloroso. Afinal, esta cidade não só é um portentoso
reduto eleitoral-1,2 milhão de habitantes, 480
mil eleitores - como é a cidade em que Quércia
escalou sua carreira política, de deputado estadual, prefeito, senador e governador do estado
pelo MDB-PMDB, um partido que jamais perdeu eleição em Campinas. Desta vez, porém, o
candidato do PMDB, Manoel Moreira, encalhou no quarto lugar- e Quércia não se anima
a tirá-lo de lá. Esta semana, o governador
desistiu de passar três dias no município, refugiado numa chácara, para coordenar a campanha de Moreira. "Se eu fosse o Quércia também
não viria fazer campanha aqui", provoca o
candidato tucano Vanderlei Simionato. "O quadro é irreversível".
O interesse dos outros presidenciáveis por
Campinas é compreensível. A cidade fica no
centro de uma região conhecida como Califórnia
paulista. Rico e tradicional reduto oposicionista,
tem um orçamento, para 1989, de Cz$ 103
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• Hospedagem em Hotéis 4 e 5 estrelas. • City tour, Nlght tour, café da manhl e refelç6es Incluídas ,.o preço.

BUENOS AIRES EM
5 DIAS
• Saídas semanais.
• A fascinante capital portenha e seus
atraentes magazines.
• City tour e jantar em La Boca.
• 4 cafés da manhã e 2 refeições.

LAGOS ANDINOS EM
13 DIAS

• Saídas semanais.
• O belíssimo Chile, com suas
montanhas, lagos e a Cordilheira dos
Andes.
• Buenos Aires, Bariloche, Santiago,
Valparaíso, Vil'la del Mar etc.
• 10 cafés da manhã e 7 refeições.

BUENOS AIRES E
BARILOCHE EM 9 DIAS
• Saídas semanais.
• A mais notável estãncia climática da
Argentina.
• City tour em B. Aires, tours Circuito
Chico e Cerro Catedral em Bariloche.
• 8 cafés da manhã e 7 refeições.
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(Vida Nova
Piso salarial
"Quando é usado o piso salarial e o .....:.=-===..:::""'-==~=~
salário de referência?
Empregado doméstico tem direito a salário mínimo?" Ricardo Halbreich (Rio).
"Sou farmacêutico e
tenho um contrato
que fala de salário
mínimo. E agora, como fica?" Edil Mota
Gomes (Rio).

O piso salarial é
o equivalente ao salário rninimo. Uma nova legislação deverá ser feita, por enquanto valendo o piso.
Portanto, para o empregado doméstico deve ser
pago o salário minimo, ou seja, o piso salarial.
A diferença surgiu porque a lei proibiu vinculação ao salário rninimo. E assim , nasceu o valor de
referência que é usado para os vínculos que anteriormente eram feitos com o salário mínimo . Na
prática, este salário de referência está bem menor
do que o rninimo ou piso salarial. Neste momento:
piso salarial, Cz$ 30.800; valor de referência Cz$
20.476.
A legislação que precisa ser feita · sobre o
salário rninimo deverá resolver o impasse. Lembrese que na definição do salário mínimo no texto
constitucional - Art. 7°, IV - está vedada sua
vinculação para qualquer fim. Agora a proibição é
constitucional: o salário rninimo não pode ser tomado como referência para outros valores e preços.
É provável que a legislação continue adotando
a duplicidade de critérios, o salário rninimo valendo
para salários e aposentadorias (sobre as quais há
determinação constitucional) e o valor de referência
com o nome e a nova regulamentação que lhe sejam
dados, servindo para a fiXação de outros preços e
valores.
A Constituição estabelece também a existência
de piso salarial, proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Portanto, está constitucionalizada a prática já prevista em lei de pisos salariais
para determinadas profissões. A dúvida de interpretação é se piso salarial poderá ou não ser definido
em número de salários minimos, em face da proibição de vinculação ao rninimo para qualquer fim.
A lei adotará uma postura de interpretação ao
regular o assunto. Não é um tema pacífico, sobre ele
existindo dois entendimentos conllitatnes: o de que
no caso dos pisos salariais poderia ser utilizada a
vinculação ao mínimo (tantos salários rninimos) e os
que, ao contrário, interpretam que agora está
definitivamente proibida esta vinculação e que os
pisos salariais das categorias tomarão outro padrão
por base.
"Com a redação do Art. 156, 11, terminou o
Imposto sobre a cessão de direitos sobre imóveis?

Pelo Art. 227, parágrafo s•, é exigida a presença do
Ministério Público para a adoção?" Sebastião Soares
(Caambu - MG).

O leitor, advogado, faz observações sobre os
dois assuntos e pede a opinião desta coluna.
A redacão do Art. 156. inciso Il. ficou real-

PT

sera"' uma virada em relação a Jânio

SÃO PAULO- Se as umas confirmarem os prognósticos apurados nas pesquisas eleitorais. de ontem, a capital paulista será administrada nos próximo quatro anos de um modo totalmente diferente em relação ao atual prefeito Jânio
Quadros. Vai dirigir a cidade um partido
que nela tem 40 mil militantes, divididos
em duas metades distintas. A mais poderosa delas reúne-se no chamado grupo
Articulação, que abriga sindicalistas,
membros da Igreja católica progressista e
militantes de esquerda menos radiciais
que os integrantes do condominio de
siglas da outra metade. O Articulação é a
fatia tiçla como moderada do PT e, por
sua coesão, em geral consegue impor suas
propostas ao partido.
A ala mais agressiva do partido no
momento tem oito grupos: quatro trotskistas, dois rachas dos partidos comunistas, um grupo da Igreja fortemente ligado
aos movimentos dos sem-terra e uma
dissidência da própria Articulação. Foi,
aliás, com uma aliança de boa parte
dessas tendências que a deputada estadual Luiza Erundina acabou indicada
para disputar a prefeitura, batendo o
deputado federal Plínio de Arruda Sampaio, cujo nome foi levado a uma prévia
entre os filiados do PT pela cúpula da
Articulação. Curiosamente, a própria
Erundina é integrante da Articulação.
Dono de duas únicas e mal-sucedidas
experiências de gestão municipal, o PT
tem propostas administrativas para a capital apulista que, sem dúvida, mudam
em 180 graus a orientação dada pelo
prefeito Jãnio Quadros nestes llltimos
três anos - se o partido conseguir levá-

las do papel à prática. Para o setor dos
transportes urbanos, no qual Jânio estimulou o crescimento das empresas privadas com uma política de reajuste das
tarifas acima da inflação e exigência de
modernização da frota, o PT propõe, por
exemplo, mudança imediata no sistema
de contratação das concessionárias, tomando o filé das linhas lucrativas para a
prefeitura. E, a longo prazo, estatização
geral do serviço.
J ânio investiu pesado na remoção de
favelas situadas em regiões de classe
média e no aumento das multas de trânsito como instrumento para disciplinar o
tráfego caótico da cidade. O PT pretende
urbanizar favelas e criar, para o trânsito,
um sistema rigoroso de fiscalização, mas
sem a multa como solução mágica dos
problemas. Difusamente, o partido propõe incentivar a educação de trânsito.
Para a Guarda Municipal Metropolitana,
que Jânio criou, armou e pôs nas ruas, o
PT prevê um destino mais ameno, como
fiscalizadora de propriedades municipais
e na orientação da população.
Além dessas questões de feição técnica, o PT tem propostas para um comportamento político coerente com sua própria origem de partido nascido nas greves
do ABC paulista, no final da década
passada. É nesse ramo do negócio de ser
governo que a legenda pode esperar seu
equilíbrio mais delicado. Indistintamente
alinhado até hoje a qualquer movimento
grevista, o partido agora vai assumir a
condição de patrão de 120 mil funcionários públicos tão mal remunerados quanto qualquer outro servidor comum do
país. Oficialmente, a proposta petista é

racionalizar os gastos com o funcionalismo, com admissões apenas por concursos
públicos. Mas respeitar a autonomia e
independência dos funcionários municipais deixa o PT numa sinuca. A intenção
de Erundina é reajustar os salários pela
URP, embora ainda não tenha idéia de
como arrecadar recursos para isso.
Nessa transição de estilingue a vidraça, há pelo menos um outro problema
concreto parea o partido: as célebres
invasões de terrenos urbanos, até hoje
apoiadas pelo PT. Ainda sem solução
para esse tipo de eventualidade, a candidata Luiza Erundina prefere acreditar
que isso não ocorrerá em sua administração, pelo menos em terrenos da prefeitura. Para áreas particulares, o PT pretende
usar o mecanismo da desapropriação de
terrenos ociosos.
Para dar corpo a essa administração
aberta, a candidata Luiza Erundina chegou a elaborar uma lista de secretariáveis
do partido, que acabou não sendo divulgada oficialmente quando se descobriu
que os nomes poderiam se tomar um
obstáculo à migração de votos de outros
partidos detectada na última semana.
Nessa lista, figuram, por exemplo, o
jurista Hélio Bicudo, que, como procurador, comandou as investigações sobre o
esquadrão da morte, no começo dos anos
70; a professora Marilena Chauí, da Faculdade de Filosofia da Universidade de
São Paulo; o deputado Plínio de Arruda
Sampaio; o educador Paulo Freire; o
sociólogo Paulo Sérgio Pinheiro; e o
economista Paul Singer, entre outros intelectuais.

São Paulo vive dia de muitas filas
PM fecha quadra
para ajudai o
eleitor de fora
ÃO PAULOcidade amaS
nheceu nublada e silenciosa, o
trânsito incrivelmente tranquilo. LentaA

mente, entretanto, a agitação e o burburinho se concentraram nos locais de
votação, deixando as ruas para alguns
poucos carros e milhiues de papéis
espalhados pelo chão. Mais movimentadas que as seções eleitorais, só as
imensas filas que se formaram em praticamente todas as agências dos Correios
para a justificativa do voto- de repente,
parecia que havia mais gente explicando por que não podia votar do que
votando.
Em Pinheiros, por exemplo, zona
oeste, a Polícia Militar teve que fechar

'Pindoba', 3,5m de altura: hora de descansar
Na moviment$ia porta da FMU,
pelo menos um dos muito boqueiros
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queira que o candidato João Leiva
contrataria pessoalmente. Germana
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No último dia, dava
Erundina para todos
SÃO PAULO - Nenhuma das principais pesquisas de
boca-de-urna realizadas ontem na capital paulista divergiu
quanto a um ponto: a candidata do PT, Luiza Erundina, ganhou
as eleições para a Prefeitura de São Paulo . A apuração dos
votos dos 5,5 milhões de participantes do pleito só começará a
ser feita hoje, às 8h, pelo TRE, mas o Ibope atribuiu 37% da
preferência do eleitor a Erundina contra 27% a Maluf (PDS). O
Instituto Gallup só dá 2,9% de vantagem
A Rádio Jovem Pan, que acertou a previSá.O da vitória de
Jânio Quadros em 1985 contra o senador Fernando Henrique
Cardoso , aposta, desta vez, que a diferença a favor de Erundina
contra Maluf superará 400 mil votos, num universo de 5,5
milhões de eleitores. A Rádio Bandeirantes previu a maior
diferença: Erundina, 47%, e Maluf, 27%. A pesquisa do
DataFolha, órgão de pesquisa do jornal Folha de São Paulo,
déu 30% para Erundina e 26,4% ao candidato do PDS.
- A prévia mostrou que quem ganhou as eleições
paulistanas foram as mulheres da classe média - declarou o
diretor de jornalismo da Jovem Pan , Fernando Vieira de Melo.
Até a véspera das eleições, tanto a emissora como a Folha
anunciavam uma diferença de 2% favorável a Maluf. A Rádio
Bandeirantes, que na segunda-fe-ira mostrava nas suas pesquisas
uma clara vitória de Maluf (33% contra 22% de Erundina), foi
responsável pela maior inversão de números .
Abaixo de Maluf, o Ibope apontou os candidatos do
PMDB, João Leiva (18%), e depois, empata~os, os do PSDB e
PL, José Serra e João Melão (6% ). A equipe de 32 pesquisadores da Bandeirantes percorreu ontem 22 distritos de maior
densidade eleitoral, onde entrevistou 1913 pessoas, distribuídas
proporcioinalmente por sexo, faixa etária e nível social. Atrás
de Maluf, a emissora situou João Leiva (14% ), a seguir José
Serra (5%) e João Melão (4%). A Folha, que atráves dos seus
llO pesquisadores ouviu 2.432 eleitores, atribuiu a Leiva 15,8%
e também empatou Serra com Melão (5,2%).

Jânio diz que poderá
disputar Presidência
SÃO PAULO- O prefeito paulistano Jãnio Quadros admitiu ontem de
manhã, pela primeira vez, enquanto
caminhava para a sessão eleitoral em
que votou, que poderá se candidatar
novamente à Presidência da República
no próximo ano. "Eu admito a hipótese", disse Jânio, em meio a um tumulto
envolvendo jornalistas, a Polícia Militar, A Guarda Metropolitana e membros da Juventude Janista.
- Sou brasileiro, maior de 35
anos e posso vir a ser candidato, mas
este não é meu pensamento, nem meu desejo .. .
- E o que faria o senhor mudar seu desejo?
- Vários acontecimentos que não ocorreram ainda · e
podem vir a ocorrer.
-Por exemplo?
- Um tumulto nacional, riscos para a democracia, enfim
uma série de fatos que graças aos céus e à tolerância .e à
paciência do presidente Sarney, e ao critério das Forças
Armadas, ainda não se verificaram.
Paraplégica -Enquanto Jânio votava (levou mals
de um minuto na cabine, ultrapassando o tempo máximo
previsto pelo TRE), cerca de cem robustos e barulhentos
intelU'llntes da Juventude Janista mtavam em coro: "Presidente..
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dois assuntos e pede a opinião desta coluna.
A redação do Art. 156, inciso li, ficou realmente um pouco complexa, mas está constitucionalizando o imposto sobre a cessão de direitos, e não
extinguindo-o.
O Art. 156 trata da competência do Município
para instruir impostos. O inciso li diz:
"Transmissão intervivos , a qualquer título,
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou
acessão física, e de direitos reais sobe imóveis,
exceto os de garantia, bem corno cessão de direitos
à ·sua aquisição."
Ora, a expressão "exceto os de garantia" está
entre vírgulas e ela constitui a única exceção. Já a
expressão "bem corno cessão de direitos à sua
aquisição" dá continuidade ao conjunto do dispositivo, ou seja, trata-se de imposto sobre direitos reais
sobre imóveis, bem corno cessão de direitos à sua
aquisição.
Se a vontade do constituinte fosse excepcionar
a cessão teria dito "exceto os de garantia e (ou) a
cessão de direitos ... " .
O problema é de redação. Se entre as palavras
"garantia" e "bem" não houvesse aquela vírgula,
seria mais difícil decifrar o que a norma quer dizer
ou teria maior procedência interpretar-se que a
cessão de'direitos estava sendo incluída na exceção.
Na leitura que o responsável pela coluna faz, a
regra do Art. 156, li, institui constitucionalmente o
imposto sobre a transmissão intervivos por ato
oneroso de bens imóveis e sobre a transmissão de
direitos reais sobre eles bem corno a cessão de
direitos à sua aquisição. Para os três casos vale o ato
oneroso. Está excepcionada a transmissão de direitos de garantia.
A segunda questão levantada pelo prezado
leitor refere-se à adoção de crianças. A norma está
inserida no Art. 227 que tem urna ampla declaração
de direitos da criança e do adolescente e urna série
de regras a respeito .
· O parágrafo 5° desse artigo diz:
"A adoção será assistida pelo Poder Público,
na forma da lei , que estabelecerá casos e condições
de sua efetivação por parte de estmgeiros."
Corno se vê , a adoção será regulada por
legislação que estabelecerá a forma dessa assistência
do Poder Público. Aqui a "assistência"tern duplo
sentido. Vale para significar que só se concretizará a
adoção com a presença do poder publico, perante
ele, o que aliás já existe pois ela se faz perante o
Judiciário . Mas vale também para determinar que o
poder público presta assistência, isto é, tenha urna
polftica de atenção para com as adoções de menores.
A dúvida apresentada na correspondência é se
passa automaticamente a existir a exigência da
presença do Ministério Público, isto é, da promotoria , para a efetivação da adoção e lavratura dos
competentes atos.
O dispositivo não determina expressamente
detalhes do processo de adoção, nem mesmo a
necessidade da presença do Ministério Público. Isto
vai depender da regularnetação legal. Na prática
existe a curadoria de menores e a presença e
participação do Ministério Público são importantes.
Apens que , do ponto de vista constitucional a
expressão "a adoção será assistida pelo Poder
Público " não significa imperativo da participação do
Ministério Público. A lei é que regulará tais aspectos.

Em Pinheiros, por exemplo, zona
oeste, a Polícia Militar teve que fechar
um quarteirão inteiro da Rua Gago,
por causa da fila de eleitores de outras
cidades. Sentado na calçada, esperando
um amigo escrever o seu nome no papel
oficial para a justificativa, o baiano de
Buritiba José Rosa dos Santos, motorista, 22 anos, preparava-se, conformado,
para entrar no final da fila. Há dois
anos em São Paulo, José Rosa não
transferiu o titulo por .falta de tempo.
"Agora vou ter de enfrentar isso aí",
lamentava.

Idealismo - Com fila também, mas muito menor e de fluxo mais
rápido, os eleitores da 5° Zona, nas
Faculdades Metropolitanas Unidas, na
região dos Jardins, cumpriram sua obrigação em clima festivo- e mais animado
no final da manhã, com a chegada do
senador Mário Covas, do PSDB, que
cumprimentou muitas pessoas.

a movimentooa porta da FMU,
pelo menos um dos muito boqueiros
que cabalavam votos não tinha qualquer dúvida. Sérgio Takao Sato, 26
anos, estudante de engenharia, dizia,
com o pouco que lhe restava de voz,
que Luiza Erundina era a candidata
mais forte. Sérgio ia votar nela e no
candidato a vereador Luis Carlos Moura, do Partido Comunista Brasileiro certíssimo da vitória. "O PT e o PCB
são idealistas, não pagam ninguém pela
boca de uma - afirmava Sérgio. "A
nossa arma é a conversa", explicava,
jurando que já havia conseguido "pelo
menos uns 200 votos" para Erundina e
Moura.
Pragmatismo - No bairro
de Nova Cachoeirinha, periferia pobre
da zona norte de São Paulo, os boqueiros também eram presença ostensiva. A
mãe-de-santo Maria Germana de'Lima,
59 anos, três filhas, da Tenda Pai João
d' Angola, não era exatamente· a bo-

que o candidato João Leiva
contrataria pessoalmente. Germana
distribuía os panfletos, mas não precisava de qualquer provocação para reclamar dos CZ$ 1,5 mil que receberia pela
tarefa. "No jogo de Búzios tiro mais do
que isso", afirmava, "e pode escrever aí
que eu vou votar na Erundina".
Esforço mesmo fazia o artista popular Pindoba ou Amadeu Fernandes de
Oliveira, 59 anos, de 3,5 metros de
altura graças às pernas de pau que
usava. Na esquina das avenidas Rebouças e Faria Lima, bairro de Pinheiros,
Pindoba propagandeava, com um cartaz de isopor, o candidato a vereador
Andrade Figueira, do PFL. Figueira
estava lhe pagando CZ$ 15 mil pelo dia,
mas Pindoba ia votar em Paulo Maluf
para prefeito e um certo Sérgio do
Milhão, para vereador. "Não misturo
política com coisa profissional", explicou.

1989 vai ser umafesta a bordo do Norway.
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Faça sua ceia de Natal e Baile de Reveillon a bordo de
um dos navios mais exclusivos e requintados do mundo:
o Norway.
A Stella Barros Turismo organiza tudo.oferecendo desde
as melhores cabines até o transporte ao local de embarque,
na Flórida.
Passe 7 dias emocionantes e 8 noites inesquecíveis
aproveitando todo o conforto de um hotel flutuante como
lazer, cozinha internacional, 6 refeições diárias e um
incrível baile tipicamente brasileiro para comemorar a
entrada do Ano Novo.
E depois de passar por mares paradisíacos no Caribe
desfrute o último dia de viagem na Ilha Particular do
Norway onde você poderá nadar, tomar sol e seu drink
em companhia apenas dos outros passageiros do navio.
Se preferir, viaje no Seaward, outro navio da Sailaway
lnternational.

SAÍDAS: NATAL: 24112188 REVEILLON: 31112/88
FONE: 220-5015
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João Gilberto L ucas Coelho
Dúvidas sobre a nova Constituição podem $er esclarecidas
através de consulta ao JORNAL DO BRASIL, seção CartasVida Nova- Avenida Brasil 500, 6° andar, Cep.20.949.
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oe um mmuto na caome, mtrapassanao o tempo maJUmo
previsto pelo TRE), cerca de cem robustos e barulhentos
integrantes da Juventude Janista gritavam em coro: "Presidente,
presidente". E, do lado de fora da Escola Estadual Alberto
Torres, no bairro do Butantã, Zona Oeste da cidade, dezenas
de policiais militares cercaram o carro da paraplégica Rosana
Bullara, funcionária da Universide de São Paulo. Primeiro,
queriam guinchar seu carro, alegando que estava estacionado
em local proibido e atrapalhando a passagem da comitiva de
Jânio. Em seguida, queriam prendê-la por "desacato à autoridade". Em segundos, cabos eleitorais do PT cercaram os policiais
impedindo o guichamento do carro e a prisão da paraplégica.
Quando a comitiva de Jânio, formada por três Opalas e
batedores da PM, deixou a escola, a confusão prosseguia, com a
chegada de mais carros da polícia, mas o prefeito, que costumava se envolver pessoalmente em ocorrências de trânsito, multando os infratores, não parou. "Como deficiente física, sempre
tive o direito de parar o carro próximo à escola, mas desta vez
não deixaram. Só pode ser porque viram propaganda do PT no
carro. Se fosse do Maluf, não teria problema ... "
Jânio atribuiu pouca importância às eleições municipais:
"O que vai importar realmente é a eleição presidencial no
próximo ano". Indagado insistemente se iria se candidatar,
Jânio respondeu inicialmente com reticências - "Quem sabe ... " -mas, depois, se animou a "considerar a hipótese" .
Meia hora mais tarde, a policia desistia de prender a paraplégica.

Candidato petista de
Vitória chega a 42%
VITÓRIA- O virtual vencedor das eleições para prefeito
em Vitória é o candidato petista, Vitor Buaiz, segundo revelou
o Ibope. A pesquisa de boca-de-uma dá 42% dos votos a Buaiz,
contra 34% para o candidato do PFL, Nilton Gomes. Buaiz é
deputado federal, em primeiro mandato, também pelo PT, e já
havia se candidatado à Prefeitura da cidade em 1985 , quando
ficou em segundo lugar, perdendo para o candidato do PMDB,
Hermes Laranja.
Médico, professor universitário, 45 anos, casado e com três
filhos, Vitor Buaiz candidatou-se por uma coligação de sete
partidos: PCB, PC do B, PSB, PSDB, PV e PH, além do PT.
Ele contou com apoio informal de alguns secretários do
governador Max Mauro (PMDB) , rompido com o senador
Nelson Camatta, que apoiou o candidato Nilton Gomes (PFL).
Max Mauro não apoiou candidatos, mas liberou seu secretariado para fazê-lo.
Os eleitores de Vitor Bua1z são, na maioria, da classe
média. Sua plataforma tem duas prioridades básicas: "Destruir
o processo de corrupção instalado na prefeitura, numa ação
moralizadora, e projetar a Vitória do século 21 ", o que
significa, segundo ele , estender a metropolização da capital à
grande área formada pelas cidades-dormitório (a , no máximo,
12 quilômetros da capital), um trabalho que será feito em
conjunto com as prefeituras 1...! Vila Velha, Cariacica, Viana e
Serra, com o apoio do governador do estado.
Buaiz está certo de obter este apoio, já que , segundo ele, o
governador Max Mauro tem trabalhado na mesma linha de
moralização do poder público, proposta pelo PT. Seu único
problema é "a dificuldade de relacionar-se com movimentos
populares", avalia o virtual prefeito, referindo-se à repressão
policial ao movimento estudantil contra o aumento das passagens de ônibus, ordenada por Max Mauro , e à greve do serviço
público, onde o governador mostrou-se "refratário com as
lideranças sindicais". Buaiz acredita, no entanto , que esses
pontos de desentendimento podem ser superados.
Indagado sobre o risco de fracasso em sua administração,
como teria ocorrido com a atual prefeita de Fortaleza, Maria
Luísa Fontenele, eleita pelo PT, Vitor Buaiz considerou esta
hipótese remota . Ao contrário do que ocorreu com a prefeita:
que pertencia a uma facção minoritária do PT, Buaiz diz que,
em Vitória, o Partido dos Trabalhadores tem uma tendência
majoritária. "É o PT do Lula , o PT histórico", justifica. Ele
acrescentou ainda que o partido, em Vitória, é visto como
modelo para o PT nacional.
Vitória tem 82 mil quilômetros quadrados de área construída e 270 mil habitantes. Transitam na cidade, no entanto , um
milhão de pessoas. Buaiz iniciará sua administração com um
orçamento de Cz$ 136 milhões.

quarta-feira, 16/11/88 o
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NA J. M. SILVA: OSEU GRANDE NATAL
COMPRE DIRETAMENTE DO IMPORTADOR-

WHISKY ESCOCtS

.·

19.200,00
19.200,00
29.600,00
23.200,00
23.200,00
19.200,00
103.200,00

BAllANTINES 08 ANOS (litro) ................................................ .
CUTTY SARK (litro) .................................................................
BUCHANNA'S (litro) ................................................................
BALLANTINE'S 12 ANOS (gfa) ................................................ .
CHIVPS REGAI. 12 ANOS (gfa) ............................................... ..
J. WALKER REO LABEL (litro) ...................................................
ROYAlSAlATE .......................................................................

WHISKY NACIONAL
PASSPORT (l~ro) ....................................................................
SOMETHING ESPECIAl (litro) ..................................................
100 PIPERS ll~ro) ..................................................................
NATU NOBIUS ll~ro) ..................................... .........................
ROYAllABEl (l~ro) ...............................................................
BEll'S(litro) .........................................................................
TEACHERS'S (litro) ............................................................... ..
HIGLAND QUEEN (litro) ...........................................................
WAll STRET (litro) ................................................................ .
TlllER'S CLUB (l~ro) ............................................................ .
LONG JOHN (litro) .................................................................. .
DRURY'S (l~ro) ......................................................................
OLD EIGHT (l~rol ........ ............................................................

.600,

8.720,00
10.800,00
8.560,00
5.280,00
2.960,00
8.720,00
8.720,00
7.600,00
3.680,00
3.760,00
7.600,00
2.960,00
3.680,00

VINHOS FRANCESES (CELLIER DES SAMSONS)

.·E rundina reverá orçamento
e
.
.
governara com equlpe tecnlca
~

~

SÃO PAULO- Olhos vermelhos,
gestos mais agitados do que de manhã,
quando saiu para votar, mas tentando
manter a mesma tranquilidade, a candidata do PT à Prefeitura de São Paulo ,
Luiza Erundina , tinha à noite a certeza
de que "a Nova República está definitivamente enterrada com essas eleições".
Sem o largo sorriso que mostrara durante
todo o dia, ela avisou que "a primeira
medida da nova administração será rever
o orçamento municipal."
Erundina retomava o ar alegre ao
lembrar que à tarde, na hora e meia em
que esteve em casa para mudar de roupa,
seus sete irmãos telefonaram para
cumprimentá-la. A descontração, porém,
desaparecia na hora de responder quem
integrará sua equipe de governo: "Vamos
considerar o profissional que tenha experiência técnica e se interesse pela cidade.
Mesmo que não tenha vinculação partidária com o PT."

No coração - Em todos os
lugares por onde passou ontem de maÍlhã a candidata do PT à Prefeitura de
São' Paulo, Luiza Erundina, foi recebida
'Com uma calorosa aclamação. Aos gritos
de o povo avisa, prefeita é a Luíza, até
,quem fazia a proibida boca de uma na
porta dos colégios para outros candidatos
usava o material da campanha para improvisa~uma chuva de papel. Em frente
ao Colégio Cidade de Hiroshima, no

Parque do Carmo, Zona Leste da cidade ,
o encanador José Cacildo dos Santos, 31
anos -vestindo uma camiseta branca, na
qual estava escrito em preto Maluf aproximou-se envergonhado de Erundina
e lhe prometeu o voto . "Do outro candidato eu tenho Cz$ 3 mil no bolso , mas no
coração eu tenho o PT", disse com a mão
no peito.
Como quem vê ao vivo um famoso
astro do cinema, pessoas que votavam no
Parque do Carmo amontoavam-se em
volta de Erundina para lhe pedir autógrafos, beijos e abraços. Emocionadas, pediam aos policiais- militares que a deixasse passar pelo portão principal para que
os eleitores que estavam na fila de votação também pudessem vê-la. A entrada
foi liberada, mas a candidata do PT
preferiu evitar futuras complicações com
o Tribunal Regional Eleitoral, ficando na
calçada. Era tanta gente em tomo dela
que os eleitores mais idosos gritavam:
"Cuidado, vocês vão matar a tia."
Banho - Nunca, em público, a
paraibana Erundina, nascida na pequena
cidade de Uiraúna, mostrou sorrisos tão
largos, fez tantas vezes o V da vitória e
esforçou-se para não chorar. Em pé desde as 4h30, ela tomou um banho relaxante e preparou uma saborosa mesa para o
café da manhã. Comeu só mamão com
suco de laranja, mas seiViu uvas verdes ,
bolachas de água, pão preto, requeijão e
manteiga aos amigos que começaram a

chegar em seu apartamento, no Bairro da
Saúde, zona sul da cidade, às 6h.
Vestida de forma elegante e confortável, com uma saia de crepe branca e um
blusão de seda javaneza, Erundina estava
tranquila. Abriu satisfeita o cartão que
acompanhava um singelo vaso de violetas
deixado na portaria do prédio por um
amigo anônimo, simulou mais uma xícara
de café para agradar os fotógrafos, e disse
serena: "Não pensei que a disputa eleitoral seria tão acirrada".
Depois de um emocionado encontro
com seu candidato a vice-prefeito, o
advogado Luís Eduardo Greenhalgh que preparou uma chuva de fogos de
artifício em frente ao Colégio Objetivo ,
na Avenida Paulista, para recebê-la Erundina se declarou "absolutamente segura de que o PT vai ganhar" - e foi votar
no ·outro extremo da cidade, no Jardim
Matarazzo, bairro proletário da zona leste.
"Escolhi este lugar para votar porque
·aqui há uma concentração maior do meu
povo, o povo nordestino", dizia já com a
cédula na mão, depois de levar uma hora
entre o portão da Escola Condessa Filomena Matarazzo e a sala 14, onde votou
em menos de um minuto - nela mesma, é
claro, e no candidato a vereador Adriano
Diogo, integrante de um dos oito grupos
de esquerda formados no partido - o
Poder Popular Socialista, Poposo.

Ascens.ão surpreendeu próprio partido

BOURGOGNE ALIGOTE branco 1985........................................
BOURGOGNE PASSE TOUT GRAINS tinto 1986 .........................
BROUILLYtinto 1985 .............................................................
COTTE DE BROUILLY tinto 1985..............................................
CHIROUBLES tinto 1985.........................................................
COTEAUXDU lYONNAJStinto 1986.........................................
FLEURIE tinto 1986 ................................................................
JUUENP.Stinto 1985 ..............................................................
MACON tinto 1986 .................................................................
MOUUN AVENT tinto 1985 ...............................................:.....
SAJNT AMOUR tinto 1985........................................................
SAINTVERAN branco 1986 .....................................................
POUillY FUISSE branco 1986 .......................:.........................

1.300,
.300,

9.040,00
9.040,00

I 500,

MOO,OO

I
10.
10.
10.
8.
I
O
I .500, O
.500,
0.000,

8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
6.640,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
16.000,00

7.800.

5.440,00
5.440,00
3.840,00
6.960,00
13.600,00
7.920,00
5.200,00
3.520,00
8.720,00
11.040,00
6.240,00

lO.

VINHOS FRANCESES (LOUVET)
BOROEAUX tinto 1985 . ................................ ........................ ..
BORDEAUXSAUVIGNON branco 1986 . .................................. .
CHANDORAY BLANC DE BLANCS ........................................... ..
GRAVES SEC branco 1986 ......................................................
MARGAUXtinto 1984 ............................................................ .
MEOOC tinto 1985 ............................................................... ..
MUSCAOET branco 1986 ....................................................... .
ROSE O'ANJOU ..........................................................:............
SAINT EMIUON tinto 1985 ...................................... .............. ..
SAUTERNES branco 1986 .............................................. .........
CHATEAU CABRIACtinto 1985................................................

VINHOS FRANCESES (CHAIS MODERNES)
~

~

3.480,00
3.960,00

VINHOS FRANCESES (LES GRANDES SERRES)
CHATEAUNEUFOU PAPE tinto 1985 ........................................
D*,
VINHOS ALEMlES (MATHIAS GOERGEN)

14.000,00

BLANC DE BLANCS.................................................................
COTES OU RHONE tinto 1986..................................................

UEBFRAUMILCH 1986.......................................................... ..
BEREICH NIERSTEIN 1986 ..................................... .................
OPPENHEIMER KROTENBRUNNEN OBA 1986 ..........................
OPPENHEIMER KROTENBRUNNEN MBINETT 86 .................. . ..
OPPENHEIMER KROTENBRUNNEN SPATLESE 86 .................... .
NIERSTEINER MBINETT 1986 .............................................. ..
VOLMCHER KIRCHBERGTROCKEN FRANKEN 85 .................. ..
ASTHEIMER MRTHAUSER MBINETT FRANKEN 83 ................ .
OBERVOLMCHER SPAnESE FRANKEN 1983 ..........................
BERNKASTELER KURFUSTlAY SPAnESE 1983 .......... .............
KROVER NACKTARSCHSPATLESE 1983 ..................................
GRMCHER HIMMELREICH RIESLING 1987 .............................
OCKFENER BOCKSTEIN RIESLING TROCKEN 85 .......................
--~---~....,EITELS
"""""BA""'CH=
ER=
MARIENHOU MBINETTTROCKEN 85 ............ .

2.944,00
3.168,00
3.168,00
4.400,00
5.360,00
4.400,00
15.200,00
20.800,00
38.400,00
5.360,00
5.360,00
5.360,00
5.360,00
7.120,00

VÁLIDA ATÉ 30/11188

GIN INGL~S
GRENAOIER ...........................................................................

12.000.00

VINHOS ARGENTINOS
CAVPS DE WEINERT tinto ........................................................
CARRPSCAL tinto ................................................................. .
WEINERT CHAROONAY branco ...................................... . .
WEINERT PINOT branco ............ ... .............. .........................
WEINERTSEMillON branco ................................................... .
OON VALENTI comum tinto .................................................... .
OON VALENTILACRAOO tinto .................................... ............ .
BIANCHI CHABLIS branco .........................:.............................
ANOREAN CABERNET SAUVIGNON tinto ...............................
ANOREAN RIESUNG branco ...................................................

2.680,00
1984,00
2.680,00
1.984,00
1.984.00
2.400,00
3.680,00
2.240,00
3120.00
3.000,00

LICORES ARGENTINOS
CUSENIER CEREJA .................................... .
CUSENIER FRUTILAS ............................................................
CUSENIER MANOARINPS .......
......................... .
CUSENIER MENTA ... . . ..... .......... . . .. . . .. ................ ..
CUSENIER ORANGL ........................................................... .
CUSENIER PESSEGO ............................................................. .

2.960,00
2.960,00
2960,00
2.960,00
2.960,00
2.960,00

DIVERSOS
BATIATA AMERICANA- diversos saberes ........................ ..
CERVEJAMISEROON-Aiemã -lata ................................
SARDINHA BOM APETIT- Portuguesa lata .......................... ..

VINHOS NACIONAIS
ANTICUARIO RESERVA tinto ...................................................
ANTICUARIO MERLOT .............................................................
ANTICUARIO SEMILLON ..........................................................
ALAMO tinto ...........................................................................
COLMAR SEMILLON ................................................................
COLMAR CABERNET ...............................................................
CAVE O' ANTIBES CABERNET ...................................................
CAVE D'ANTIBES MERLOT.......................................................
CAVE O' ANTIBES SEMILLON ....................................................
BARON DE LANTIER CABERNET ..............................................
BARON DE LANTIER MERLOT ..................................................
BARON DE LANTIER SEMILLON ...............................................
BARON DE LANTIER CABERNET SAUVIGNON ...........................
BARON DE LANTIER CllAROONAY ............................................
CPSTEL CHATELET CABERNET ................................................
CPSTEL CHATELET RIESLING ..................................................
CPSTEL CHATELET GEWURZTRAMINER ...................................
SCHUARZE MTZ branco .........................................................
MONTE LEMOS CABERNET......................................................
MONTE LEMOS RIESUNG ........................................................
KLEINBURG tipo Alemão........................................................
MTZ WEJN ........................................................................ ~...
MAR.OLET CABERNET ...............................................- ..........
MARJOLET MERLOT ...............................................................
MARJOLET RIESUNG ............................................................
MAR.OLET SEMILLON .............................................................
CHATEAU CHANOON tinto/branco ...........................................
CHATEAU RESERVA tinto ........................................................
OON EUDES branco~into ........................................................
00 lUGAR CABERNET FRANK TREBIANO .................................
UEBFRAULMILCH...................................................................
LEJON ....................................................................................
MARQUES DE MONISTROI. CABERNET FRANC .........................
WEIN ZELLER ........................................................................
ZEN ZEN ................................................................................
. ZAHINGER'S ..........................................................................

I

o
'

2.360,00
558,40
558,40
3.600,00
2.376,00
2.376,00
960,00
960,00
960,00
1.200,00
1200,00
1200,00
1584,00
1584,00
1584,00
2.384,00
2.384,00
2.144,00
2.144,00
2.144,00
920,00
960,00
960,00
960,00
1.040,00
1.120,00
1.120,00
1.120,00
1.120,00
960,00
2.320,00
2.144,00
1.200,00
960,00
1.680,00
960,00 .
960,00
960,00
960,00

VINHOS NACIONAIS (RESERVA AURORA)
GEWURTRAMINER ..................................................................
SAUVIGNON BlANC ................................................................
RIESLING RENANO ................:...............................................
PINOT NOIR ...........................................................................
PINOTBLANC .........................................................................
CHAROONAY ..........................................................................

CABERNET SAUVINGNON........................................._............

3.184,00
3184,00
3.184,00
3.184,00
3.184,00
3.184,00
3.184,00

•
'
•
•
•
•

Ascens.ã o surpreendeu próprio partido
SÃO PAULO- É quase uma cidade de mulheres - elas somam 228 mil a
mais que os homens, no total de 10,8
milhões de paulistanos. Em nenhum momento de sua surpreendente campanha
política, no entanto, a candidata do Partido dos Trabalhadores (PT) à Prefeitura
de São Paulo, a paraibana Luiza Erundina de Souza, solteira, 53 anos, atrelou-se
à bandeira do movimeto feminista. Preferiu, em discursos flamantes, defender os
explorados, os operários, os sem-terra.
"A senhora é radical?", pergutou ontem
um eleitor, à porta do Colégio Mário de
Andrade, em Vila Romana, bairro de
classe média na Zona Oeste da cidade.
"Sou radical quando se trata de defender
. os direitos do trabalhador", resumiu ela.
Na intimidade, porém, Luiza Erundina é uma mulher calma, discreta, gentil.
"Mais que isso, é uma pessoa doce, o que
não a impede de estar em permanente
combate" , avalia imparcialmente a atriz e
deputada Ruth Escobar, do PT- e que
votou no candidato José Serra, do PSDB .
A convivência rápida, em dias de trabalho na Assembléia Legislativa de São
Paulo, não deu a Ruth Escobar uma idéia
falsa de Erundina. " Ela é uma delicadeza, jamais se esquece de dizer 'obrigado',
uma virtude que sua imagem de 'xüta', de
plllitante radical, faz às vezes esquecer",
confirma a atriz Ciça Camargo, que coordenou com o jornalista Francisco Malfitani a bem-humorada campanha do PT pela
televisão em São Paulo.

Traquejo - Xiita, nordestina,
mulher e com a marca de ser comunista.
Poucos, numa cidade politicamente conservadora como São Paulo, punham fé no
seu sucesso - e as pesquisas indicam que
ela será, no mínimo, a segunda colocada
numa eleição disputadíssima. "É essa a
grande novidade de Erundina, uma candidata mulher num país extremamente
machista", avalia o historiador Paulo Sérgio Pinheiro, militante do PSDB e que, à
última hora, publicou nos jornais com
outros companheiros de partido e do
PMDB um manifesto de apoio ao PT.
"Além de tudo, ela é uma candidata

moderna, com larga experiência nos movimentos sociais".

trevistas, novas visitas à periferia, comícios, debates.

Esse traquejo nos grandes conflitos
Luiza Erundina adquiriu nos anos 60,
como uma dedicada militante das Ligas
Camponesas, o movimento! pró-reforma
agrária surgido no Nordeste. Nascida em
Uiraúna, a 500 quilÔmetros de João
Pessoa, no sertão da Panu.ba, Luiza
Erundina foi a sexta de dez irmãos.
Formou-se no curso de assistência social,
foi secretária de Educação na importante
cidade paraibana de Campinas Grande,
mas abandonou uma carreira promissora
e mudou-se para São Paulo, em 1971,
enxotada pelas perseguições políticas.

"Ela jamais se queixou", diz Ciça
Camargo. " Ás vezes chegava no estúdio
para gravar cheia de olheiras e dizia pro
Edu, o maquiador: 'capricha ar. Sorria
para a câmara e levantava o astral de
todo mundo." Sisudez, de fato, não é o
forte de Erundina. Ontem à tarde, depois
de percorrer cinco escolas da cidade, de
cumprimentar eleitores na solene sede do
Jóquei Clube, próximo ao Morumbi, e de
ser acompanhada em corso por um buzinaço espontâneo no bairro de Pinheiros,
ela ainda teve disposição de carregar nos
braços as crianças da vizinhança na embandeirada Rua Heliotrópios, onde mora
há seis anos. Fez mais: quebrando um
protocolo espartano, deu uma bicada na
cerveja do vizinho. Relaxada, aliviada;
prometeu: ''Vamos estar na rua pra fazer
a nossa festa".

Um certo descuido com a própria
aparência, os cabelos lisos caindo em
franja sobre os olhos, o sotaque forte,
nada disfarçado, marcaram Luiza Erundina como uma mulher combativa - mas
supostamente iletrada, despreparada, incapaz de administrar a maior cidade brasileira, com um fantástico orçamento de
CZ$ 3,3 trilhões para 1989. "O preconceito existia até mesmo dentro do partido", revela um militante do PT. "Muita
gente dizia que ela tinha ar de pobre, de
gente inculta, mas poucos se lembraram
de que ela é mestra pela Escola de
Sociologia e Política de São Paulo, uma
das mais importantes do país".

Buztnaço - Disciplinada, blasé
com o que não lhe convém, Erundina
organizou-se, desdobrou-se para entrar
na campanha contra 13 candidatos, com a
experiência de embates anteriores, quando se elegeu vereadora e deputada estadual por São Paulo. Aceitou conselhos"Compramos roupas novas, nas cores
que ela gosta, como azul, rosa, creme",
conta Ciça Camargo-, abriu mão de seu
cooper no Parque Ibirapuera, privou-se
do sossego em seu apartamento de quarto
e sala na Saúde, bairro de classe média na
Zona Sul, onde vive sozinha, reforçou as
doses diárias de guaraná em pó, seu único
excesso fora as massas saboreadas em
cantinas populares, e passou a enfrentar
galhardamente as sessões corridas de en-

•

João Pessoa - "Obrigado São
Paulo por ter escolhido para prefeita uma filha da Parafba e de Uirauna".
Esse é o teor do telegrama que os 23.112
habitantes da pequena Uirauna, no alto
sertão da Paraíba, distante 458 Km da
capital, esperam enviar a Lulza Erundina ainda esta semana, para que ela
transmita aos paulistas a alegria e o
orgulho dos seus conterrineos que estão
desde ontem prestando mais atenção aos
boletins da TV sobre as apurações em
São Paulo do que nos divulgados pelo
juiz eleitoral que conta os votos dados
pelos 11 mil eleitores aos três candidatos
que disputam a prefeitura local.
O comerciante José Enéas de Alencar,
de S8 anos, que foi vizinho e amigo de
Erundina quando ela morava em Uirauna, é quem lidera a movimentos dos
uiaunenses, ao lado do candidato local
do PT, Laurecy Penaforte Vieira. A
torcida por Erundina conta também
com a participação dos candidatos do
PMDB, João Bosco Fernandes, e do
PMB, Paulo ARtur Bastos.

...__ ___,_______ PERSIANAS
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VERTICAIS E HORIZONTAIS

!

Os livros,
os autores,
as tendências
culturais.

Perfeito controle da luz, do sol
~ e do ar. Modernas, decorativas{
funcionais. Em 20 tipos de teci aos
plastificado à sua escolha. Em 20
cores de alumínio porcelanizado.
Vendedores de plantão.

B (021) 241·1177
Ruo Frei Caneca, 101 ·.Centro
Av. Alvorada, 2150 ·Coso Shopping· Barro da Tijuca

HIMMELREICH RIEStiNG 1987 ............................•
OCKFENER BOCKSTEIN RIESI.Ir«l TROCKEN 85 .......................
EITELSBACHER MARIENHOU ~INETT TROCKEN 85 ......•.•....
NIERSTEINER GUTES DOM!AI. TROCKEN 1986 .................. .
OPPENHEIMER KROTENBRUNNEN MBINETTTROCKEN 116 ......
WACHENHEIMER MBINETTTROCKEN 1986 .........•....••.•.••.•..•.•
DEIDESHEIMER ~INETT TROCKEN 1986 ..•..••........•........••.•.•
RUDESHEIMER ROSOOARTEN 1987 •.....•.•.•.••••.•••.•..•••......•.•..
NIERSTEINER SPATLESE 1986 ............•................••••.•.•••.••.•..••
BECHTHEIMER I'ABINETT 1986 ............................................. .
BERNKASTELER 1987 ............................................................
KUJSSERATHER ST. MICHAEl1986 ........................................
ZElLER SCHWARZE MTZ RIESLING 1987 ................................
OCKFENER BOCICSTEJN RIEStiNG 1985 ..................................
BERNKASTElER I'ABINETT RIESUNG 1985 .............................
GORGEN'SI'ABINETT BERNKASTELER 1985 .....•...........•..........
GORGEN'SSPATLESE BERNKASTELER 1983 .........•..•..............
PIESPORTER SPATLESE ......................................................... .

5.360,00
5.360,00
7.120,00
5.360,00
5.360,00
7.120,00
12.400,00
6.120,00
5.360,00
4.400,00
3.040,00
4.400,00
3.360,00
4.160,00
4.400,00
4.400,00
5.360,00
5.360,00

VINHOS CHILENOS
SANTA RITA branco 1986 ....••.............................................•....
SANTA RITA tinto 1985 .......................................................... .
IJON LUIZ tinto:.....................................•.•.•...•.................•......

VINHOS DO PORTO

~

~

ADRIANO RAMOS PINTO tinto ...•..............................................
ADRIANO RAMOS PINTO branco seco .....................................
ADRIANO RAMOS PINTO lACRIMA CRISTI ..........•.•...................
ADRIANO RAMOS PINTO BEIJO TAWNY .....................................
ADRIANO RAMOS PINTO BEIJO RUBY .................•....................•
FERREIRA SUPERIOR TAWNY .•.•.•............................•..........•....
FERREIRA SUPERIOR WHITE ......•............................................
FERREIRA EXTRA DRY WHITE. ....................•,...........................
MESSIAS RUBY ......................................•...............................
MESSIAS TAWNY ................................................................ .
MESSIAS EXTRA SECO .......................................................... .
MESSIAS RED .........................................................................
MESSIAS VINTAGE CHARACTER ..................•.•.........................
BORGES SOAlHEIRA lO ANOS ................................................
BORGES RONCÃO ................................................................... ·
ROYAlPORTO WINE REAL CIAVElHA ......................................
REAL CIA VELHA lAGRIMA ..................................................•.•.
REAL CIA VELHA MOSCATEL ...................................................
OONJOSE. ..............................................................................

1.440,00
1.520,00
4.320,00
7.728.00
7.920,00
7.920,00
7.728,00
7.728,00
7.360,00
7.360.00
6.960,00
6.960,00
6.960,00
6.960,00
6.960,00
7.920,00
18.400,00
26.400,00
7.120,00
7.120,00
7.120,00
7.120,00

VINHOS PORTUGUESES
AVELEDA tinto ebranco ..........................................•........•......

'3.280,00
3.840,00
3.360,00
3.360,00
3.360,00
4.160,00
2.800,00
3.360,00
2.640,00
3.520,00
3.360,00
2.800,00
4.400,00
3.920,00

CASAL GARCIA tinto ebranco ......................................•..........

CAMBLIZ tinto ebranco..........................................................
DONA MARIA tinto (maduro) ...................................................
OON JOSE tinto (maduro) ..............................................•........
EVEL GARRAFEIRA tinto (maduro) ..........................................
MESSIAS BAIRRADA branco (maduro) ...............................
GRANTON tinto (maduro) .......................................................
CAlAMARES tinto/branco (verde) ...........................................
DÃO GRÃO VASCO tinto/branco (maduro) ...............................
GRANLEVE tinto .................................................................
MESSIAS BRANCO VERDE .......................................................
MATEUS rosé ebranco ........................................................... .
QUINTA DAAVELEDA branco .....••..•.•.............•...•...................•.

AZEITES IMPORTADOS
ANDORINHA-lata 1000 ml •......•.....................................•.••
OLIVEIRA-lata 1000 ml ........•.....•......................•.....•......•..•
PlAGNIOL -lata 1000 ml.....................................................

LICOR IMPORTADO
DRAMBUIE. ............................................................................
FRANGEUCO ..........................................................................
BEIRÃO ..........................................................•.•...•...•....•........
LICOR43 ........................................................................•......
SAMBUCA ............................................................................. .
AMARO RAMAZOTTI. .............................................................

VODKA
MOSKOVSMYA- Iitro ...................................................... .
MOSKOVSI<AYA- garrafa ................................................ .
STOLICHNAYA- garrafa ...........•..................:.......................
WIBOROWA- 500 ml ..•.•.•.....•.•...........•................................

... .. . --·-················-··--···· ······-····- - - - -

RESERVA FOREsTIER
CHENIN BIANC, RIESUNG REI«l .............................................
GEWURZTRAMINER, SAUVIGI«JN llt.Ait.................................
MALBER, PETIT SYRAH .......................................................
S1LVANER, CABERNET SAUVIGf«lN ........................................
MILLESIME NOIRe8lAI«: .....................................................

i

o
'

i

SAN FRANCISCO WINE
CABERNET eUGNIBINI........................................................
BURGUNDY EGAIMY .............................- ........................
CHA8US .........:.......~.................. _ .....................................

I

FORESTIER VARIETAL
CABERNET FRAit eRIESI.lr«l ..............................................
SEMILlON eMERLOT ...........................................................
PRINCE BlANC eROUGE .....................................................
SAINT EMIWON ePRI!tE NOIR .............................................

ALMADEN LINHA BRANCA
CHENIN BlANC ......................................................................
SAINT EMIWON .....................................................................
SAlNIGNON BLAHC ................................................................
SEMILlON BlAHC...................................................................

ALMADEN LINHA OURO
CABERNETSAlMGNON ..........................................................
PINOTNOIR ............................................................................
GEWIJRZTRAMINER .........................................................
CHAROONAY branco..........................................................

ALMADEN CORDILHEIRA
CABERNEI ................................._•.:................................
MERLOT.........................................................................
RIESllr«l .............................................................................
UGNIBlAHC •...•.•••••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••.•.••.•••••_............

I
I
i
i

3.184,00
3.184,00
3.184,00
3.184,00
3.184,00
1.272,00
1.27~00

1.moo
1.584,00
1.584,00
1.584,00
1.584,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
2.384,00
2.384,00
2.384,00
2.384,00
1.15~00

1.152,00
1.152,00
1.152,00

VINHOS NACIONAIS (C/05 DE NOBLES)

:~~~:: : : : : : : : .: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :·: :

CHAMPANHAS

I

AlMADEN CHARDONAY BRUT .................................................
FORRESTlER BRUT .................................................................
GEORGE AUBERT M.DOCE eBRUT..........................................
BRUTAGE ..•......•..........•...•.•.•...•.....•.•..•.•.•••.•......•...•.............•.•
ALMADEN EXTRA SEC .••........••••..•...••........•....•.•.•.••.....••........••
M.CHANIJON BRUT ................................................................
llfGRÉYILLE..........................................................................

1.920,00
1.920,00
1.920,00
3.440,00
3.680,00
1.584,00
2.800,00
3.440,00
3.680,00
3.360,00

CHAMPANHA IMPORTADA
POMMERY BRUT -1/2 Gfa ...•••••.•..•••.......•..............•.•......•.•..

15.840,00

RUN
BACAROI-carta Oro ePrata ................................................

1.424,00

MONTILIA ouro eprata .....................•................................•.••.

1.584,00

VODKAS NACIONAIS
ORLOfflitro ...........................................................................
NIKOLAJiitro .............•...•........................•....................•.....•....
POLONAJSE gfs ......................................................................
NATASHA-Iftro •.....•..................•............•...........................•
BALAlAIM...........•.•....•...•.•...........••.....•.•............•..........•.•.•.•.
MOSKOWA..............................................................................
SMIRNOFF litro.......................................................................

61N NACIONAL
BURNET ................................................................................. ·

2.880,00
2.880,00
3.184,00

3.184,00
3.184.00

CHAROONAY .......................................................................

CABERNET SAUVV«<NON......... _ ........................._ ...........

2.320,00
2.800,00
3.000,00
1.080,00
624,00
1.040,00
2.320,00

2l88iGil

2.384,00

CONHAQUE NACIONAL
OOMECQ ................................................................................

2.560,00

LICORES NACIONAIS
AMARETTO DI SARONO ........................................................
COINTREAIJ ...................................................................

3.824,00
4.640,00

TODOS OS PEDIDOS ESTAO SUJEITOS À CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE
- VENDEMOS lAMBEM CAIXA SORTIDA DE TO·
DOS OS PRODUTOS DESTA LISTA.
-EM NOSSA LOJA TEMOS OUTRAS VARIEDA·
DES ALÉM DOS PROD.UTOS DESTA UST A

-

~
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Brasil

4 o 1° caderno o terça-feira, 15/11/88 o 28 Edição

JORNAL DO BRASU.

Lerner já tem programa
de geração de empregos
para pobres de Curitiba

Vida
.
. Nova
,"Com 30 anos de -..11!!!!!1--~~--111!1!1-•
:.. trabalho e contribui· ........:~=~~.!~~~~~
" ção, tenho direito à
. , aposentadoria proporcional. Os cálculos se~ rão os antigos, sem di· ·
1 ) reito à revisão? Seria
, mais vantajoso pedir o
~. abono e continuar tra·
,, balhando até a regula·
1, mentação?" Mário da

"•· Rocha e Silva Filho
,. (Governador Valres •
I - MG).
1.--------~

A situação do leitor Mário é a de centenas de
contribuintes em todo o país. Ele se encontra com
tempo para pedir aposentadoria proporcional- trinta
anos de serviço. E sofre com o problema de que os
novos cálculos da aposentadoria não estão sendo colo' cados em prática.
Como já tem sido repetido nesta coluna, a mudança na Previdência e a implantação dos novos benefícios
e formas de calcular estão condicionados a um esquema
que prevê seis meses para apresentação de projetos,
outros seis para votação e mais o prazo de até um ano e
meio para a implantação.
As dúvidas do leitor são muito procedentes. Ele
deve pedir a aposentadoria proporcional? Aí receberá
na forma antiga. E quando for implantado, o novo
sistema será retroativo? Na minha opinião, sim. A
partir da data da promulgação. Todavia, e~te a
incerteza e o risco. É assunto, inclusive, para ser
discutid<;> no processo de elaboração e votação das leis
que o vão regulamentar.
A segunda hipótese, mais garantida, é a dele
continuar trabalhando e receber o abono de permanência. Aposentar-se-ia quando os novos cálculos tiverem
sido implantados. É a melhor opção e tem apenas um
problema: quanto tempo vai demorar para vigorarem
os novos cálculos? Pelo que se lembrou antes, até dois
anos e meio, no máximo. Provavelmente menos do que
isso.
Não se pode optar por uma pessoa. Cada um tem
situações específicas a resolver e atender. Apenas é de
referir que parece mais prudente manter-se no abono
permanência e aposentar-se já com os novos cálculos
vigorando. É uma forma de se precaver diante de
pareceres e manobras para não cumprir exatamente a
• Constituição.
É ficar na torcida para que a regulamentação
, venha um pouco mais cedo do que os longos prazos
máximos da Carta.

Aposentadoria II
"Gostaria de saber sobre Idade e tempo-limite
para a aposentadoria. São auto-aplicáveis?" Luiz Car-

los Medeiros.
Questão já respondida algumas vezes nesta coluna. As novas regras dependem do cronograma antes
citado - seis meses para apresentação de projetos,
mais seis para votação e um ano e meio como tempo
máximo para implantação. Hipótese pessimista: podem
demorar até trinta meses.
Idade para aposentadoria: 65 anos para o homem
e 60 para a mulher. No caso de trabalhadores rurais,
este limite é reduzido em cinco anos, para ambos os
sexos.

Ibope diz que Olívio será o
novo prefeito de Porto Alegre
PORTO ALEGRE- Olívio Dutra, candidato do PT, será o novo
·prefeito de Porto Alegre, conforme as
últimas projeções do lbope. Mesmo
assim, os diferentes resultados das pesquisas (lbope, Gallup e Perfil) confundem na capital gaúcha não apenas os
eleitores, mas também os candidatos,
que junto com seus militantes, pretendem concentrar-se, hoje, num esforço
final, no trabalho de boca de urna, não
só para obter o apoio dos 10% de
indecisos, mas também para ganhar a
eleição, que vários candidatos ainda
não consideram decidida.
Antônio Britto, do PMDB, quarto
colocado nas três pesquisas, acha ainda
ser possível vencer, diante das diferenças das aferições: pelo lbope, Olívio
Dutra leva uma vantagem sobre Carlos
Araújo, do PDT, de seis pontos. Mas as
pesquisas do Gallup//stoé, Senhor e
Perfii/Comio do Povo- esta publicada ontem, dando 22,3% para Araújo,
20,35 para Olívio e 15,2% para Britto
- mostram uma vantagem de Araújo,
com Guilherme Vilella (PDS-PFLPTB)) em segundo e Olívio em terceiro, mas os três numa situação de empate técnico, em que qualquer deles pode
ganhar.
Voto útll- "É difícil até planejar a questão do voto útil e sobre quem
leva vantagem, pois as pesquisas estão
contraditórias", afirmou Villela. Já Olívio e Araújo afirmam que ganham a
eleição, mas também têm dúvidas

quanto aos índices que os separam dos
demais candidatos.
Araújo acha que a tendência dos
indecisos é a favor do PDT, para o que
o partido mobilizou boa parte dos seus
22 mil filiados e toda a estrutura das dez
zonais, durante todo o dia de ontem, a
qual pretende manter ativa durante o
dia de hoje. O PT mobilizou seus oito
mil filiados, inclusive junto às vilas,
onde seu maior adversário, o PDT,
sempre teve expressiva votação.
Mas o candidato a vice-prefeito
pelo PT, Tarso Genro, prevê que a
vitória delineada do PT só poderia ser
revertida se o PDT obtivesse 50% dos
votos nas vilas, o que não deverá ocorrer, já que, nelas, embora a posição do
PDT seja expressiva, o PMDB e o
PDS-PFL têm boa penetração, afora
um segmento apoiado pelo próprio PT,
através das associações.
O PDS-PFL-PTB- reunidos sob a
sigla da Ação Democrática Popular
(ADP)- também montou uma equipe
de dois mil fiscais (a exemplo do
PMDB, PT e PDT), além de grupos de
militantes que atuarão junto às 1. 763
seções eleitorais. O PMDB, além de
fiscais e militantes, armou um esquema
em que as principais estrelas do partido
(José Fogaça, Rui Ostermann, Sérgio
Zambiazi, Mendes Ribeiro etc.) visitarão, cada um, 50 das 500 maiores seções
da capital, enquanto Britto, sua vice,
Mercedes Rodrigues e o governador
Pedro Simon percorrerão as 40
maiores.

Dutra faz promessa a camelô
PORTO ALEGRE- 0 candidato
a prefeito de Porto Alegre pelo PT,
Olívio Dutra, em visita ao Sindicato dos
Vendedores Ambulantes de Porto Alegre, garantiu que, na sua gestão, os
ambulantes serão ouvidos na definição
de áreas onde poderão trabalhar. "O
__ _..,..
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do centro da cidade, que já
provocou várias brigas entre vendedores e fiscais da Prefeitura e a retirada
deles de algumas zonas, como a Rua
Voluntários da Pátria, onde foi construido um calçadão pelo comércio local.
No seu último dia de campanha corpo--t.a llltui

ft--.v.t~lt_g,_~
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Candidatos fazem
últimos contatos
PORTO ALEGRE - Visita a alguns órgãos públicos que ainda faltavam percorrer, como fizeram Carlos
Araújo, do PDT, e Guilherme Villela,
da ADP, pela manhã, ou percorrer o
maior número possível de comitês, para
agradecer o esforço e pedir empenho
até o último voto, como fez Antônio
Britto, do PMDB, fizeram parte do
último dia de campanha dos candidatos
a prefeito da capital.
Araújo iniciou o dia com uma série
de contatos telefônicos e algumas visitas a companheiros de partido, para
"dar um empurrão nas ruas", antes de
percorrer, em uma hora, os 18 andares
do edifício do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer),
cumprimentando a todos sem exceção,
na busca dos votos dos indecisos.
Detalhes ftnals- Boa parte
do tempo, Araújo passou reunido ao
lado dos assessores, montando os detalhes finais do esquema de fiscalização,
antes de se dirigir, à tarde, para um chá
no bairro Jardim Leopoldina. Guilherme Villela preferiu completar o roteiro
dos órgãos públicos- çomo o Departamento Municipal de Aguas e Esgotos
(DMAE) e o Departamento Municipal
da Habitação (Demhab). Cumprimentou a todos, mas um funcionário da
casa, simpatizante de Villela, confidenciou que "o PT está muito infiltrado por
aqui, vai ser difícil".
Villela também percorreu o prédio
velho da Prefeitura e, à tarde, o mercado público. Já Antônio Britto esteve
visitando os comitês eleitorais, como o
do vereador Luiz Braz (candidato à
reeleição), quando proclamou que ·
"ninguém vai ganhar no grito", acredi•
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.~URITIB~ - S~ nas suas duas gestões como prefeito de
Cuntlba o arquiteto Jaune Lerner mereceu a fama de prefeito dos
ricos, agora -a se confirmarem as pesquisas que lhe dão a vitória
na ele~ção de hoje -será diferente. Entre os projetos que ele já
anunCia como certos, está a criação de uma zona franca da8
favelas, destinada a favorecer a geração de empregos nas regiões
mais pobres da cidade. Quem abrir um pequeno comércio ou uma
indústri~ de fundo de quintal, e gerar empregos na favela, não
pagará unpostos.
Os menos favorecidos poderão ainda, segundo promessa de
Lerner, voltar a sonhar com a casa própria. Um lote para cada
família e material de construção subsidiado constam de um
programa que pretende devolver a famílias que vivem com renda
a partir de um salário mínimo a possibilidade de pagar uma casa.
Ao lado disso, ele garante que não vai interromper "as propostas
boas" do PMDB, como o mercado popular, que leva aos bairros
hortigranjeiros a preços menores, as creches comunitárias, postos
de saúde com atendimento gratuito e as escolas integrais, nos
moldes dos Cieps do Rio de Janeiro.
Lerner planeja também grande obras. Pretende mexer de
novo, e profundamente, no sistema de transporte, implantando
metrô de superfície e bondes. Quer ainda reestrutrar a cidade,
fazendo com que a população possa, cada vez mais, morar perto
de seu traba!ho. ·:s}n~o q_ue Curitiba precisa de grandes decisões
para o tercerro mtlemo. E hora de um novo avanço", diz ele.
Esses projetos, porém, dependem de muito dinheiro e terão
de passar pelo crivo de uma câmara de vereadores que - se prevê
- será francamente cóntra Lemer. O PMDB e sua Frente
Popular, uma coligação com o PCB, o PC do B, o PJ, o PSD e o
PSB, devem deleger a maioria - entre 15 e 17 - dos 33
vereadores. O PDT não ficará com mais de seis, embora espere
contar com o apoio dos eleitos .pelo PTB, PFL, e PL, partidos
engajados na campanha de Lemer.
Não bastaria a Câmara, Lemer terá de conviver com um
governo estadual hostil, depois que o governador Álvaro Dias
assumiu pessoalmente a campanha de Mauricio Fruet (PMDB) e
um governo federal que não deve facilitar em nada suas ações. A
esperança, ele deixa claro, é a vitória de Leonel Brizola na eleição
presidencial de 89.

Em 12 dias, indecisos
caíram de 45% para 5%
PauwAdário
Se o Macaco Tião habitasse o pequeno zoológico do Parque
Iguaçu, em Curitiba, provavelmente passaria fome hoje: o
tratador dos animais, Augustino Antônio da Silva, vai viajar para
a cidade natal, Colombo, para votar. Augustino ainda não
escolheu seu candidato, mas não pretende anular o voto.
Como ele, 45% dos eleitores da capital paranense estavam
indecisos, de acordo com a pesquisa publicada pela Folha de S.
Paulo no dia 2 de novembro, mesmo dia em que a imprensa trazia
estampada a notícia de que o arquiteto Jaime Lemer, duas vezes
prefeito nomeado da cidade (de 1971a 1975, pela Arena, e de
1979 a 1983, pelo PDS), entrara na disputa pelo Palácio 29 de
Março.
Com apenas 12 dias úteis de campanha pela frente, Lemer,
que se tomou um fiel colaborador do ex-governador do Rio,
Leonel Brizola, conseguiu não só transformar a campanha de
Curitiba numa das mais impressionantes do país, como irá votar
amanhã, às 9 h, no bairro do Juvevê, onde mora, com a
confortável certeza da vitória, que lhe dão os 52% da preferência
popular. O número de indecisos, diz a última pesquisa do lbope,
caiu para 5%, contra 6% de votos brancos e nulos.
Em sua avassaladora corrida para a vitória nas urnas, Lemer
atropelou um deputado federal de reconhecida integridade política, até pelos adversários (Lemer, inclusive): o candidato do
PMDB, Maurício Fruet, ferrenho adversário da cúpula nacional
do partido e opositor declarado do presidente José Sarney, Fruet
balizou sua campanha à Prefeitura nas críticas ao governo federal,

·-·· ·- - · --~- --- -~- - ..~~, ~"-· - ~u~~ " "_
Tempo de serviço: 35 anos de trabalho para 0
homem e trinta para a mulher. Atividades especiais
podem ter tempo menor, quando prejudiquem a saúde.
Os professores tem uma redução de cinco anos no
tempo de serviço para a aposentadoria. .
;~~s~.

A aposentadoria por tempo de serviço é admitida,
de forma proporcional, a partir dos 30 anos para o
homem e dos 25 para a mulher.
Os tempos de serviço urbano e rural, público e
privado, devem ter contagem recíproca para fins de
aposentadoria.
Tudo isto está na Constituição. Mas ainda não
está na prática, pois as aposentadorias continuam
sendo tratadas à luz da lei anterior e no aguardo do
processo de elaboração das modificações na Previdência e implantação de novos planos.

A posen tadoria III
"Como fica a lei da reciprocidade?" Waldir Ferreira
(Rio). " A Constituição anula o artigo do decreto que só
permite contagem reciproca para aposentadoria aos 35
anos de serviço?" Afonso Fernandes (Rio). "Tenho
tempo de INPS e Funrural, será possível contar este
último? Como comprovar?" Altair Ribeiro (Rio).

As cartas referem-se à contagem recíproca.
A Constituição afirma no Art 202, parágrafo 2°:
"Para efeito de aposentadoria, é assegurada a
contagem recíproca do tempo de contribuição na
administração pública e na atividade privada, rural e
urbana, hipótese em que os diversos sistemas de
previdência social se compensarão financeiramente ,
segundo critérios estabelecidos em lei."
Ao ler o dispositivo, parece que a expressão
"segundo critérios estabelecidos em lei" refere-se à
forma de compensação dos sistemas previdenciários
entre si. Portanto, a norma da contagem recíproca é
plena, sem limitações, períodos mínimos e outras
exigências.
Porém, esta regra não está automaticamente sendo praticada. Ela esta sujeita, como tudo o mais de
novos direitos previdenciários, ao esquema de prazos já
citado nas respostas anteriores e que pode demorar o
máximo de dois anos e meio.
A lei da reciprocidade, com suas exigências, choca
o princípio constitucional e não deverá sobreviver.
Provavelmente ainda esteja sendo aplicada pela não
implementação prática da nova regra constitucional
sujeita ao citado prazo.
O que a Constituição afirma é uma contagem
recíJ?roca sem condicionamento. O tempo da vida da
gente é um só; o tempo trabalhando também e apenas
um. A história do trabalho é a soma de todos os
empregos e modalidades. Um princípio justo e correto.
O leitor Altair quer saber como comprovar um
ano de Funrural do qual não guarda documentação. A
comprovação é regulada pela própria Previdência, que
a faz através de processo administrativo com documentos e testemunhas. Mas é preciso ter alguma prova. No
seu caso, guias de comercialização de produtos rurais e
outros documentos que demonstram a atividade rural
mais as testemunhas.
'
Ainda é possível uma comprovação através da
Justiça, no caso de não ser aceita aquela intentada por
via administrativa.
Enfim, a contagem recíproca determinada pela
Constituição é ampla. Apenas encontra-se na fase
transitória, na expectativa da regulamentação geral dos
novos planos previdenciários.

João Gilberto Lucas Coelho
11
Dúvidas sobre a nova Constituiçljo podem ser esclarecidas
através de consulta ao JORNAL DO BRASIL, seção CartasVida Nova - Avenida Brasil 500, 6° andar, Cep.20.949.
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- onde poderão trabalhar. "O
certo é que a Prefeitura do Pf não
aceitará as pressões do mercado lojista,
que sempre quis afastar os camelôs do
centro da cidade", disse ele. A premessa foi feita como resposta ao presidente
do Sindicato, Antônio de Oliveira, que
acusou 0 prefeito Alceu Collares (PDT)
de haver retirado os camelôs e ambuJantes do centro de Porto Alegre, por
pressão dos lojistas, para concentrá-los
em "guetos", que são os cameló-

,,_ _

dromos.
A questão dos camelôs é um antigo

No seu último dia de campanha corpoa-corpo, OUvio, ao visitar o Sindicato,
localizado num edifício da própria Voluntários da Pátria, foi reconhecido,
pela voz, por um casal de cegos, o
metalúrgico João Saldlfnha e sua mulher Maria (vendedora de bijuterias),
que fizeram questão de cumprimentálo. Após a visita ao Sindicato, OUvio foi
até a agência do Banco Meridional,
onde cumprimentou todos os bancários, pedindo seu voto para "dar uma
paulada na cabeça daqueles que exploram os trabalhadores".
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"ninguém vai ganhar no grito", acreditando poder vencer a eleição. "Alguém
hoje pode garantir que está eleito?,
perguntou. E respondeu: "Ninguém."
Ele pediu a "mobilização de todos"
para a votação e a apuração. Luiz Braz,
num rápido pronunciamento, elogiou o
sentido novo que Britto deu à política,
e fez uma observação: com todo o
desgaste sofrido pelo PMDB no governo, o grande papel de Britto foi ter
conseguido manter o partido em condições de disputar a eleição até agora.

do partido e opositor declarado do presidente José Sarney, Fruet
balizou sua campanha à Prefeitura nas críticas ao governo federal,
acenando com seu currículo, do qual consta o voto contra o
mandato de cinco anos para o presidente.
Franco favorito até a entrada de Lemer na liça, o deP.utado
pemedebista tinha como trunfo os apoios do governador Álvaro
Dias, curiosamente um dos articuladores da campanha oficial
pelos cinco anos, e do atual prefeito da capital, Roberto Requião,
que, eleito em 85, fez uma administração voltada para as áreas
carentes da periferia de Curitiba, com a construção de mercados
populares, creches, postos de saúde, distribuição de títulos de
propriedade a favelados. Requião retribuiu em serviços os votos
das áreas populares, que lhe deram a vitória apertada sobre o
mesme Jaime Lemer que agora Fruet enfrenta.

Esquema -
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NAO iNCUSTA MAIS OMELHOR
_ SUL DO BRASIL
~letur
SUL ESPUACULAR

·serras, praias, vinho e folclore. Curitiba, Canela ,
Nova Petrópolis, Caxias do Sul, B. Gonçalves, Garibaldi , Novo Hamb·urgo, Porto Alegre, Torres, Laguna,
ltapirubá, Florianópolis, Blumenau , ltajaí, Camboriú ,
Joinville, Passeio de Trem pela Serra do Mar etc. Pernoite em Gramado.

EM TURISMO A N~ 1

EMBRATUR oog42.00.41 .3
CENTRO: Rua da Quitanda, 20- Sobreloja- Tal.: 221·4499
TIJUCA: Praça Saens Pena, 45. Loja 10·1 ·Tal.: 264-4893
IPANEMA: Rua Visconde de Pirajá, 351 -Loja 105
Ed. Forum · Tal.: 521·1188
BARRA: Av. Armando l.ombardi, 800 - Loja N ·Condado de
Cascais • Tel.: 399.0309

REGIA-O CENTRAL

PANTANAL DO MATO GROSSO, BOLÍVIA
EPARAGUAI

Viagem em ônibus conhecendo as exuberantes fauna e flora do fascinante Pantanal. Compras em Juan Caballero (Paraguai) e Puerto Suarez (Bolívia). Costa Verde, Riviera Paulista , Pres. Prud.ente, Campo Grande, Corumbá, Passeio de Barco pelo Rio Paraguai , Ladário,
Ponta Porã, Dourados, Pres. Epitácio, Eclusas do Tietê,
Campos do Jordão etc.

CALDAS NOVAS ESPOACULAR

Viagem ao paraíso das Águas Quentes, descobrindo o poder das águas mágicas rejuvenescedoras e todo o encanto e beleza natural dos arredores de Caldas
Novas. Hospedagem no Águas Calientes Termas Hotel.

BRASÍLIA ECALDAS NOVAS

Quatro excursões em uma só! Paraty, Angra dos
Reis, Ubatuba, Caraguatatuba, Termas de Araxá, Triângulo Mineiro, Aguas Calientes Termas Hotel, Parque da
Lagoa Quente, Goiânia, Gruta de Maquiné, B. Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Congonhas do Campo etc.

SUL ESPOACULAR EFOZ DO IGUACU

SEGURO EPRADO

A cidade berço de nossa história e a indescritível beleza de suas praias. Cidade Alta com o Marco da Posse (1503), Cidade Baixa, Santa Cruz Cabrália, Coroa Vermelha, Mundaí, Parque Nacional do Monte Pascoal , Vitória, Vila Velha, Guarapari etc. E mais, visita às praias
semi-selvagens de Alcobaça e Prado, com hospedagem
no novíssimo Hotel Praia do Prado.

BAHIA TOTAL

Os litorais da Bahia e Espírito Santo em maravi lhosa seqüência de belezas naturais. Prado, Tororão,
Monte Pascoal , Porto Seguro, Santa Cru z Cabrá lia,
Coroa Vermelha, Região do Cacau, Ilhéus, Vi t ória,
Guaraparí etc. Show Folclórico. Passeio de Esc una
à Ilha de ltaparica e 3 ou 4 noites em Ho tel 5 Estrelas em Salvador. Possível avião Salvador/Rio.

NORDESTE ESPETACULAR
Na SOLNAVE 3 EIXOS. o pitoresco sertão, capi tais
litorâneas e praias, em contato com os aspectos mais
curiosos e fascinantes da região. Prado, Monte Pascoal , Porto Seguro, Ilhéus, Salvador, São Cristóvão,
Aracaju, Mace1ó, Caruaru , Nova Jerusalém, Recife,
Olinda, Ilha de Itamaracá, João Pessoa, Natal , Mossoró, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Petrolina, Juazei ro da Bahia, Vitória, Guarapari etc. Possível avião Fortaleza/Rio.

NORDESTE, SERTAO EPRAIAS
Praias tropicais, jangadas, saveiros, arte popular,
originalidade e folclore. Avião Rio/Salvador/Rio. Ón ibus
SOLNAVE 3 EIXOS por São Cristóvão, Aracaju, Maceió,
Caruaru, Nova Jerusalém, Recife, OI inda, Ilha de Itamaracá, Forte Orange, João Pessoa, Natal, Mossoró, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Grato, Petrolína, Juazeiro da
Bahia, Senhor do Bonfim, Feira de Santana etc.

As maravilhas do Sul em completo roteiro. Cu'ritiba,
Caxias do Sul , B. Gonçalves, Garibaldi , Canela, Grama·
do, P Alegre, Torres, Laguna, Florianópolis, Blumenau ,
Vila Velha, Cataratas, Puerto Stroessner (Paraguai),
Puerto lguazu (Argentina), Hidrelétrica de ltaipu etc.

SUL COM MONTEVIDEU

A sua viagem ao Sul do Brasil conhecendo, também , a capital do Uruguai e Punia de I Este. Curitiba,
Joínville, Blumenau, Camboriú, Florian ó polis, ltapirubá, Laguna , Torres, P Alegre, Pelotas, Punia Bailena, Canela, Caxias do Sul etc. Pernoite em Gramado.

TRES FRONTEIRAS

Brasil , Paraguai e Argentina. Visita às magníficas
Cataratas do Iguaçu, ltaipu e c ompras, sem impostos,
em Puerto Stroessner e Puerto lguazu. Costa Verde, Ri ·
viera Paulista, Curitiba, Trem pela Serra do Mar, Vila Velha, Caldeirões do Inferno, Maringá, Londrina etc.

FOZ DO IGUACU EASSUNCÃO

2 dias de passeios e cómpras em Assunção e Show
Típic o c om músicas e danças paraguaias. Curitiba, Vila Velha, Balneário de San Bernardino, Lago lpacaray,
Cataratas, Puerto Stroessner, Puerto lguazu, Hidrelétrica de ltaipu , Maringá, Londrina etc.

CIRCUITO DAS MISSOES

As Históricas Missões Jesuíticas do Brasil , Paraguai e Argentina. Curitiba, Cataratas, P Stroessner, Lago lpac aray, Assunção, San Ignácio, Encan]ación, Trinídad, Posadas, San Ignácio Mini, ljuí, Santo Angelo, Es·
petáculo Som e Luz em São Miguel, Caxias do Sul ,
Bento Gonçalves, Garibaldi, Gramado, Canela, P Alegre, Torres, Laguna, Florianópolis, Camboriú, Blumenau etc.

ARGENTINA E CHILE
SAiDAS SEMANAIS

RODOVIÁRIOS, RODO-AÉREOS E AÉREOS
4 BANDEIRAS • 15 dias

MINAS COI.JONtU~
Arte, cultura e lazer. São João del Rey, Tiradentes,
Barbacena, Congonhas do Campo, Ouro Preto, Sabará., Gruta de Maquiné etc. Em B. Horizonte, Hotel Othon
Palace (5 Estrelas).

CIDADE DA CRIANCA, SIMBA SAFARI
EPLAY CENTER

Diversões para crianças e adu Itos. Viagem por Angra dos Reis, Paraty, Ubatuba e Caraguatatuba. City
Tour. Visita ao Butantã.

VALE DO ITAJAI

Turismo e compras. Blumenau, Camboriú , ltapema,
Florianópolis, Joinville, Passeio em "ferry-boat " pela
baía de Guaratuba, Calobá, Paranaguá, Passeio de trem
pela Serra do Mar etc.
•

Em õn íbus'SOLNAVE 3 EI XOS por Curitiba, Blumenau, Florianópol is, Porto Alegre, Gramado, Punia de I Este, Montevidéu, Buenos Aires, Rosário, Assunção, Foz
do Iguaçu etc. Café da manhã e meia-pensão.

4 BANDEIRAS EBARILOCHE
14 ou 23 dias

ARGENTINA ECHILE· 19 dias

Em ônibus SOLNAVE 3 EI XOS pelo Sul do Brasil ,
Uruguai, e Argent ina até Bariloche, Cordilheira dos Andes, Puerto Montt, Puerto Varas, Valparaíso, Vii'ia del
Mar e Santiago. Regresso por avião.

BUENOS AIRES EBARILOCHE • 9 dias

.

• Possível r.tomo de avião desde Boriloche •
Na SOLNAVE 3 EIXOS pelas mais be las re g iões
de 4 países! Rotei ro idêntico ao To ur aci m a e mais:
Bahia Blanca, Valle Encantado, Rio Neg ro, Vi ed ma,
La Loberia , Colônia de Lobos M arinhos, Carm en de
Patagones, Mar dei Plata etc. E.xce lentes Hotéis.

BUENOS AIRES , BARILOCHE, VIEDMA E
MAR· DEL PLATA • 12 dias
Inédito! Viagens na SOLNAVE 3 EI XOS através de
inesquecíveis paisag ens da Argenti na. Desd e aZona Andina, até Viedm a e La Loberia, na Zona At lânt ica da Patagônia! Avião Rio/Buenos Aires/Rio.

Hospedagem em Hotéis de 4 e 5 Estrelas. 8 c afés
da manhã e 7 refei ções incluídas. Passeios completos
em Buenos Aires e Bariloche. Preços excepc io nais, in·
c luindo parte aérea.

BUENOS AIRES· 5 dias

Os enc an tos da metrópo le po rtenha e compras em
seus atraentes magazines. City To ur. 4 cafés da ma nhã
e 2 refeições incluídas. Jant ar Festivo em La Boca . H o·
tel Bauen (5 Estrelas). Aéreo.

LAGOS ANDINOS ESANTIAGO · 13 dias

O belíssimo Chile. Da Cord ilheira dos Andes. passand o por esmeraldinos Lagos, à Costa do Pac ífico.
Bu enos Aires, Bariloche, Puerto Varas. Pu erto Montt.
Vai paraíso, Vi,a del Mar etc. Rodo·aéreo.

o candi-

dato do PDT é reconhecido
internacionalmente como grande urbanista, depois de suas
duas administrações em Curitiba - a cidade se tomou um
modelo de centro urbano moderno, com ruas de lazer, depois imitadas país afora - e.
urna enorme expansão das.
áreas verdes. Ao fim de sua
primeira gestão, os 50 centímetros de área verde por habitante, que ele encontrara ao ser
nomeado pelo então governador I..eon Perez, haviam pulado
para 16 metros. Mas seu maior
sucesso foi o sistema de trans.
porte integrado de que dotou a
capital - 53 quilômetros de
linhas expressas, 294 quilômetros de linhas alimentadoras e
167 quilômetros de vias de ligação entre os bairros - que fez
com que o número de passageiros transportados diariamente
pelos,ônibus que cortam a cidade pulasse de 45 mil, em 1974,
para meio milhão em 82.
Esta administração revolucionária para padrões brasileiros não foi suficiente, porém,
para garantir a vitória de Lemer
nas urnas em 85, concorrendo
pelo PDT. Além de enfrentar a
avalanche de votos carreados
· para o PMDB por conta do
Plano Cruzado, Lemer era
apontado como candidiJio dos
ricos, mesma acusação que enfrenta hoje de seus adversários,
por ter privilegiado áreas habi~
tadas pela classe média. Sua
derrota se deu principalmente
na 1451 Zona Eleitoral, urna
área popular de 200 mil votos,
na periferia da cidade. Hoje,
apoiado pelo radialista e deputado estadual Algaci Túlio, que
lhe cedeu a cabeça da chapa
para ser o vice e tem trânsito
nas áreas populares, Lemer investe nesses bairros que lhe faltaram com o apoio, onde concentrou o corpo-a-corpo dos últimos dias, já que não tem dúvidas da adesão maciça da classe
média a seu nome.
Seria preciso um incrível
esquema de campanha para
inundar a cidade de corações
vermelhos, como ocorreu, em
tão pouco tempo, reconhece
um cacique do PSDB local, surpreso com a maciça e espontânea adesão de pessoas de diversas classes sociais a Lemer.
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Lerner já tem programa
de geração de empregos
para pobres de Ctiritiba

Vida
Nova
-.
"Com 30 anos de -!!!!1--111!11![111!1-~111!!1-•
trabalho e contribui· ~~===~==~==-.,
" ção, tenho direito à
. , aposentadoria proporcional. Os cálculos seJ~ rão os antigos, sem di·
, ) relto à revisão? Seria
. , mais vantajoso pedir o
:.r abono e continuar tra·
íl balhando até a regulaJ• mentação?" Mário da
..., Rocha e Silva Filho
,. (Governador Valres •
"- MG).
' r

A situação do leitor Mário é a de centenas de
contribuintes em todo o país. Ele se encontra com
tempo para pedir aposentadoria proporcional- trinta
anos de serviço. E sofre com o problema de que· os
novos cálculos da aposentadoria não estão sendo colo' cados em prática.
Como já tem sido repetido nesta coluna, a mudança na Previdência e a implantação dos novos benefícios
e formas de calcular estão condicionados a um esquema
que prevê seis meses para apresentação de projetos,
outros seis para votação e mais o prazo de até um ano e
meio para a implantação.
As dúvidas do leitor são muito procedentes. Ele
deve pedir a aposentadoria proporcional? Aí receberá
na forma antiga. E quando for implantado, o novo
sistema será retroativo? Na minha opinião, sim. A
partir da data da promulgação. Todavia, existe a
incerteza e o risco. É assunto, inclusive, para ser
discutid<;> no processo de elaboração e votação das leis
que o vão regulamentar.
A segunda hipótese, mais garantida, é a dele
continuar trabalhando e receber o abono de permanência. Aposentar-se-ia quando os novos cálculos tiverem
sido implantados. É a melhor opção e tem apenas um
problema: quanto tempo vai demorar para vigorarem
os novos cálculos? Pelo que se lembrou antes, até dois
anos e meio, no máximo. Provavelmente menos do que
isso.
Não se pode optar por uma pessoa. Cada um tem
situações específicas a resolver e atender. Apenas é de
referir que parece mais prudente manter-se no abono
permanência e aposentar-se já com os novos cálculos
vigorando. É uma forma de se precaver diante de
pareceres e manobras para não cumprir exatamente a
' Constituição.
É ficar na torcida para que a regulamentação
, venha um pouco mais cedo do que os longos prazos
máximos da Carta.

Aposentadoria II
"Gostaria de saber sobre Idade e tempo-limite
para a aposentadoria. São auto-aplicáveis?" Luiz Car-

los Medeiros.

Questão já respondida algumas vezes nesta coluna. As novas regras dependem do cronograma antes
citado - seis meses para apresentação de projetos,
mais seis para votação e um ano e meio como tempo
máximo para implantação. Hipótese pessimista: podem
demorar até trinta meses.
Idade para aposentadoria: 65 anos para o homem
,___._...,e,_60
~para a mulher. No ~ de trabalhadores rurais,

Ibope diz que Olívio será o
novo prefeito de Porto Alegre
PORTO ALEGRE- Olívio Dutra, candidato do PT, será o novo
·prefeito de Porto Alegre, conforme as
últimas projeções do lbope. Mesmo
assim, os diferentes resultados das pesquisas (lbope, Gallup e Perfil) confundem na capital gaúcha não apenas os
eleitores, mas também os candidatos,
que junto com seus militantes, pretendem concentrar-se, hoje, num esforço
final, no trabalho de boca de urna, não
só para obter o apoio dos 10% de
indecisos, mas também para ganhar a
eleição, que vários candidatos ainda
não consideram decidida.
Antônio Britto, do PMDB, quarto
colocado nas três pesquisas, acha ainda
ser possível vencer, diante das diferenças das aferições: pelo lbope, Olívio
Dutra leva uma vantagem sobre Carlos
Araújo, do PDT, de seis pontos. Mas as
pesquisas do Gallup/Istoé, Senhor e
Perfil!Co"eio do Povo- esta publicada ontem, dando 22,3% para Araújo,
20,35 para Olívio e 15,2% para Britto
-mostram uma vantagem de Araújo,
com Guilherme Vilella (PDS-PFLPTB)) em segundo e Olívio em terceiro, mas os três numa situação de empate técnico, em que qualquer deles pode
ganhar.
Voto útll- "É ciilicil até planejar a questão do voto útil e sobre quem
leva vantagem, pois as pesquisas estão
contraditórias", afirmou Villela. Já Olívio e Araújo afirmam que ganham a
eleição, mas também têm dúvidas

quanto aos índices que os separam dos
demais candidatos.
Araújo acha que a tendência dos
indecisos é a favor do PDT, para o que
o partido mobilizou boa parte dos seus
22 mil filiados e toda a estrutura das dez
zonais, durante todo o dia de ontem, a
qual pretende manter ativa durante o
dia de hoje. O PT mobilizou seus oito
mil filiados, inclusive junto às vilas,
onde seu maior adversário, o PDT,
sempre teve expressiva votação.
Mas o candidato a vice-prefeito
pelo PT, Tarso Genro, prevê que a
vitória delineada do PT só poderia ser
revertida se o PDT obtivesse 50% dos
votos nas vilas, o que não deverá ocorrer, já que, nelas, embora a posição do
PDT seja expressiva, o PMDB e o
PDS-PFL têm boa penetração, afora
um segmento apoiado pelo próprio PT,
através das associações.
O PDS-PFL-PTB- reunidos sob a
sigla da Ação Democrática Popular
(ADP)- também montou uma equipe
de dois mil fiscais (a exemplo do
PMDB, PT e PDT), além de grupos de
militantes que atuarão junto às 1.763
seções eleitorais. O PMDB, além de
fiscais e militantes, armou um esquema
em que as principais estrelas do partido
(José Fogaça, Rui Ostermann, Sérgio
Zambiazi, Mendes Ribeiro etc.) visitarão, cada um, 50 das 500 maiores seções
da capital, enquanto Britto, sua vice,
Mercedes Rodrigues e o governador
Pedro Simon percorrerão as 40
maiores.

Dutra faz promessa a camelô
PORTO ALEGRE- 0 candidato
a prefeito de Porto Alegre pelo PT,
Olívio Dutra, em visita ao Sindicato dos
Vendedores Ambulantes de Porto Alegre, garantiu que, na sua gestão, os
ambulantes_serão uvidos n efini~o

problema do centro da cidade, que já
provocou várias brigas entre vendedores e fiscais da Prefeitura e a retirada
deles de algumas zonas, corno a Rua
Voluntários da Pátria, onde foi construido um cal dão lo comércio local.

Candidatos fazem
últimos contatos
PORTO ALEGRE- Visita a alguns órgãos públicos que ainda faltavam percorrer, como fizeram Carlos
Araújo, do PDT, e Guilherme Villela,
da ADP, pela manhã, ou percorrer o
maior número possível de comitês, para
agradecer o esforço e pedir empenho
até o último voto, como fez Antônio
Britto, do PMDB, fizeram parte do
último dia de campanha dos candidatos
a prefeito da capital.
Araújo iniciou o dia com uma série
de contatos telefônicos e algumas visitas a companheiros de partido, para
"dar um empurrão nas ruas", antes de
percorrer, em uma hora, os 18 andares
do edifício do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer),
cumprimentando a todos sem exceção,
na busca dos votos dos indecisos.
Detalhes ftnats- Boa parte
do tempo, Araújo passou reunido ao
lado dos assessores, montando os detalhes finais do esquema de fiscalização,
antes de se dirigir, à tarde, para um chá
no bairro Jardim Leopoldina. Guilherme Villela preferiu completar o roteiro
dos órgãos públicos- çomo o Departamento Municipal de Aguas e Esgotos
(DMAE) e o Departamento Municipal
da Habitação (Demhab). Cumprimentou a todos, mas um funcionário da
casa, simpatizante de Villela, confidenciou que "o PT está muito infiltrado por
aqui, vai ser difícil".
Villela também percorreu o prédio
velho da Prefeitura e, à tarde, o mercado público. Já Antônio Britto esteve
visitando os comitês eleitorais, como o
do vereador Luiz Braz (candidato à
reelei~o ,
uando roclamou que

.C:URITIB~ - &: nas suas duas gestões como prefeito de
<::unt1ba o arquiteto Jaune Lemer mereceu a fama de prefeito dos
rzcos, agora- a se confirmarem as pesquisas que lhe dão a vitória
na eleição de hoje- será diferente. Entre os projetos que ele já
anuncia como certos, está a criação de uma zona franca das
favelas, destinada a favorecer a geração de empregos nas regiões
mais pobres da cidade. Quem abrir um pequeno comércio ou uma
indústri~ de fundo de quintal, e gerar empregos na favela, não
pagará impostos.
Os menos favorecidos poderão ainda, segundo promessa de
Lemer, voltar a sonhar com a casa própria. Um lote para cada
família e material de construção subsidiado constam de um
programa que pretende devolver a famílias que vivem com renda
a partir de um salário mínimo a possibilidade de pagar uma casa.
Ao lado disso, ele garante que não vai interromper "as propostas
boas" do PMDB, como o mercado popular, que leva aos bairros
hortigranjeiros a pre~s menores, as creches comunitárias, postos
de saúde com atendimento gratuito e as escolas integrais, nos
moldes dos Cieps do Rio de Janeiro.
Lemer planeja também grande obras. Pretende mexer de
novo, e profundamente, no sistema de transporte, implantando
metrô de superfície e bondes. Quer ainda reestrutrar a cidade,
fazendo com que a população possa, cada vez mais, morar perto
de seu trabalho. "Sinto q_ue Curitiba precisa de grandes decisões
para o terceiro milênio. E hora de um novo avanço", diz ele.
Esses projetos, porém, dependem de muito dinheiro e terão
de passar pelo crivo de uma câmara de vereadores que -se prevê
- será francamente contra Lemer. O PMDB e sua Frente
Popular, uma coligação com o PCB, o PC do B, o PJ, o PSD e o
PSB, · devem deleger a maioria - entre 15 e 17 - dos 33
vereadores. O PDT não ficará com mais de seis, embora espere
contar com o apoio dos eleitos .pelo PTB, PFL, e PL, partidos
engajados na campanha de Lerner.
Não bastaria a Câmara, Lerner terá de conviver com um
governo estadual hostil, depois que o governador Álvaro Dias
assumiu pessoalmente a campanha de Mauricio Fruet (PMDB) e
um governo federal que não deve facilitar em nada suas ações. A
esperança, ele deixa claro, é a vitória de Leonel Brizola na eleição
presidencial de 89.

Em 12 dias, indecisos
caíram de 45% para 5%
Paulo Adário
Se o Macaco Tião habitasse o pequeno zoológico do Parque
Iguaçu, em Curitiba, provavelmente passaria fome hoje: o
tratador dos animais, Augustino Antônio da Silva, vai viajar para
a cidade natal, Colombo, para votar. Augustino ainda não
escolheu seu candidato, mas não pretende anular o voto.
Como ele, 45% dos eleitores da capital paranense estavam
indecisos, de acordo com a pesquisa publicada pela Folha de S.
Paulo no dia 2 de novembro, mesmo dia em que a imprensa trazia
estampada a notícia de que o arquiteto Jaime Lerner, duas vezes
prefeito nomeado da cidade (de 1971a 1975, pela Arena, e de
1979 a 1983, pelo PDS), entrara na disputa pelo Palácio 29 de
Março.
Com apenas 12 dias úteis de campanha pela frente, Lerner,
que se tomou um fiel colaborador do ex-governador do Rio,
Leonel Brizola, conseguiu não só transformar a campanha de
Curitiba numa das mais impressionantes do país, como irá votar
amanhã, às 9 h, no bairro do Juvevê, onde mora, com a
confortável certeza da vitória, que lhe dão os 52% da preferência
popular. O número de indecisos, diz a última pesquisa do lbope,
caiu para 5%, contra 6% de votos brancos e nulos.
Em sua avassaladora corrida para a vitória nas urnas, Lerner
atropelou um deputado federal de reconhecida integridade política, até pelos adversários (Lerner, inclusive): o candidato do
PMDB~ Maurício. Fruet, ferrenho adve~o da cúpula nacional
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este lliDite é reduzido em cinco anos, para ambOs os
sexos.
Tempo de serviço: 35 anos de trabalho para o
homem e trinta para a mulher. Atividades especiais
podem ter tempo menor, quando prejudiquem a saúde.
Os professores tem uma redução de cinco anos no
tempo de serviço para a aposentadoria.
A aposentadoria por tempo de serviço é admitida,
de forma proporcional, a partir dos 30 anos para o
homem e dos 25 para a mulher.
Os tempos de serviço urbano e rural, público e
privado, devem ter contagem recíproca para fins de
aposentadoria.
Tudo isto está na Constituição. Mas ainda não
está na prática, pois as aposentadorias continuam
sendo tratadas à luz da lei anterior e no aguardo do
processo de elaboração das modificações na Previdência e implantação de novos planos.

Aposentadoria III
"Como ftca a lei da reciprocidade?" Waldir Ferreira
(Rio). "A Constituição anula o artigo do decreto que só
permite contagem reciproca para aposentadoria aos 35
anos de serviço?" Afonso Fernandes (Rio). "Tenho
tempo de INPS e Funrural, será possivel contar este
último? Como comprovar?" Altair Ribeiro (Rio).
As cartas referem-se à contagem recíproca.
A Constituição afirma no Art 202, parágrafo 2":
"Para efeito de aposentadoria, é assegurada a
contagem recíproca do tempo de contribuição na
administração pública e na atividade privada, rural e
urbana, hipótese em que os diversos sistemas de
previdência social se compensarão financeiramente,
segundo critérios estabelecidos em lei."
Ao ler o dispositivo, parece que a expressão
"segundo critérios estabelecidos em lei" refere-se à
forma de compensação dos sistemas previdenciários
entre si. Portanto, a norma da contagem recíproca é
plena, sem limitações, períodos mínimos e outras
exigências.
Porém, esta regra não está automaticamente sendo praticada. Ela esta sujeita, como tudo o mais de
n?vos direitos previdenciários, ao esquema de prazos já
c1tado nas respostas anteriores e que pode demorar o
máximo de dois anos e meio.
A lei da reciprocidade, com suas exigências, choca
o princípio constitucional e não deverá sobreviver.
Provavelmente ainda esteja sendo aplicada pela não
implementação prática da nova regra constitucional
sujeita ao citado prazo.
O que a Constituição afirma é uma contagem
recíJ?roca sem condicionamento. O tempo da vida da
gente é um só; o tempo trabalhando também e apenas
um. A história do trabalho é a soma de todos os
empregos e modalidades. Um princípio justo e correto.
O leitor Altair quer saber como comprovar um
ano de Funrural do qual não guarda documentação. A
comprovação é regulada pela própria Previdência, que
a faz através de processo administrativo com documentos e testemunhas. Mas é preciso ter alguma prova. No
seu caso, guias de comercialização de produtos rurais e
outros documentos que demonstram a atividade rural
mais as testemunhas.
'
Ainda é possível uma comprovação através da
Justiça, no caso de não ser aceita aquela intentada por
via administrativa.
Enfim, a contagem recíproca determinada pela
Constituição é ampla. Apenas encontra-se na fase
transitória, na expectativa da regulamentação geral dos
novos planos previdenciários.

João Gilberto Lucas Coelho
tf
Dúvidas sobre a nova Constituiçllo podem ser esclarecidas
através de consulta ao JORNAL DO BRASIL, seção CartasVida Nova - Avenida Brasil 500, 6" andar, Cep.20.949.
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de áreas onde poderão trabalhar. "O
certo é que a Prefeitura do Yf não
aceitará as pressões do mercado lojista,
que sempre quis afastar os camelôs do
centro da cidade", disse ele. A promessa foi feita como resposta ao presidente
do Sindicato, Antônio de Oliveira, que
acu~u o prefeito Alceu Collares (PDT)
de haver retirado os camelôs e ambulantes do centro de Porto Alegre, por
pressão dos lojistas, para concentrá-los
em "guetos", que são os came/6-

dromos.
A questão dos camelôs é um antigo
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reeleição), quando proclamou que
"ninguém vai ganhar no grito", acreditando poder vencer a eleição. "Alguém
hoje pode garantir que está eleito?,
perguntou. E respondeu: "Ninguém."
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NAO iNCUSTA MAIS OMELHOR
_ SUL DO BRASIL
~letur
EM TURISMO A N~ 1

EMBRATUR 009'42.00.41.3
CENTRO: Rua da Quitanda, 20 ·Sobreloja· Tel.: 221·4499
TIJUCA: Praça Saens Pena, 45 · Loja 10·1 . Tel.: 264-4893
IPANEMA: Rua Visconde de Pirajá, 351 ·Loja 105
Ed. Forum · Tel.: 521·1188
BARRA: Av. Armando Lombardi, 800 · Loja N ·Condado de
Cascais · Tel.: 399.()309
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REGIAOCENTRAL
PANTANAL DO MATO GROSSO, BOLÍVIA
EPARAGUAI

Viagem em Onibus conhecendo as exuberantes fau·
na e flora do fascinante Pantanal. Compras em Juan Caballero (Paraguai) e Puerto Suarez (Bolívia). Costa Ver·
de, Riviera Paulista, Pres. Prudente, Campo Grande, Corumbá, Passeio de Barco pelo Rio Paraguai, Ladário,
Ponta Porã, Dourados, Pres. Êpitácio, Eclusas do Tietê,
Campos do Jordão etc.

CALDAS NOVAS ESPETACULAR

Viagem ao paraíso das Águas Quentes, descobrindo o poder das águas mágicas rejuvenescedoras e lo·
do o encanto e beleza na)ural dos arredores de Caldas
Novas. Hospedagem no Aguas Calientes Termas Hotel.

BWÍLIA ECALDAS NOVAS

Quatro excursões em uma só! Paraty, Angra dos
Reis, Ubatuba, Caraguatatuba, Termas de Araxá, Triângulo Mineiro, Aguas Calientes Termas Hotel, Parque da
Lagoa Quente, Goiânia, Gruta de Maquiné, B. Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Congonhas do Campo etc.

ARGENTINA E CHILE

MINAS \.UII.U.,IIAL
Arte, cultura e lazer. São João dei Rey, Tiradentes,
B,arbacena, Congonhas do Campo, Ouro Preto, Saba·
rá, Gruta de Maquiné etc. Em B. Horizonte, Hotel Othon
Palace (5 Estrelas).

CIDADE DA CRIANCA, SIMBA SAFARI
EPLAY CENTER

Diversões para crianças e adu Itos. Viagem por An·
gra dos Reis, Paraty, Ubatuba e Caraguatatuba. City
Tour. Visita ao Butantã.

VALE DO ITAJAI

Turismo e compras. Blumenau, Camboriú, ltapema,
Florianópolis, Joinville, Passeio em "ferry·boat" pela
baia de Guaratuba, Caiobá, Paranaguá, Passeio de trem
pela Serra do Mar etc.
•
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do partido e opositor declarado do presidente José Sarney, Fruet
balizou sua campanha à Prefeitura nas críticas ao governo federal,
acenando com seu currículo, do qual consta o voto contra o
mandato de cinco anos para o presidente.
Franco favorito até a entrada de Lemer na !iça, o deP.utado
Ele pediu a "mobilização de todos"
pemedebista tinha como trunfo os apoios do governador Alvaro
para a votação e a apuração. Luiz Braz,
Dias, curiosamente um dos articuladores da campanha oficial
num rápido pronunciamento, elogiou o
pelos cinco anos, e do atual prefeito da capital, Roberto Requião,
sentido novo que Britto deu à política,
que, eleito em 85, fez uma administração voltada para as áreas
e fez uma observação: com todo o
carentes da periferia de Curitiba, com a construção de mercados
populares, creches, postos de saúde, distribuição de títulos de
desgaste sofrido pelo PMDB no goverpropriedade a favelados. Requião retribuiu em serviços os votos
no, o grande papel de Britto foi ter
conseguido manter o partido em condidas áreas populares, que lhe deram a vitória apertada sobre o
ções de disputar a eleição até agora.
mesme Jaime Lemer que agora Fruet enfrenta.
Eaquema - o candidato do PDT é reconhecido
internacionalmente como grande urbanista, depois de suas
duas administrações em Curitiba - a cidade se tomou um
modelo de centro urbano moderno, com ruas de lazer, depois imitadas país afora - e.
uma enorme expansão das.
áreas verdes. Ao fim de sua
SUL ESPETACULAR
primeira gestão, os 50 centíme·serras, praias, vinho e folclore. Curitiba, Canela,
tros de área verde por habitanNova Petrópolis, Caxias do Sul , B. Gonçalves, Gari·
baldi , Novo Hamburgo, Porto Alegre, Torres, Laguna,
te, que ele encontrara ao ser
ltapirubá, Florianópolis, Blumenau , ltajaí, Camboriú,
nomeado pelo então governaJoinville, Passeio de Trem pela Serra do Mar etc. Per·
dor Leon Perez, haviam pulado
noite em Gramado.
para 16 metros. Mas seu maior
SUL ESPETACULAR EFOZ DO IGUACU
sucesso foi o sistema de transAs maravilhas do Sul em completo roteiro. Cu'ritiba,
SEGURO EPRADO
Caxias do Sul, B. Gonçalves, Garibaldi, Canela, Grama·
A cidade berço de nossa história e a indescritível beporte integrado de que dotou a
do, P. Alegre, Torres, Laguna, Florianópolis, Blumenau.
leza de suas praias. Cidade Alta com o Marco da Pos·
capital - 53 quilômetros de
se (1503), Cidade Baixa, Santa Cruz Cabrália, Coroa Ver·
Vila Velha, Cataratas, Puerto Stroessner (Paraguai),
linhas expressas, 294 quilômemelha, Mundai, Parque Nacional do Monte Pascoal, Vi·
Puerto lguazu (Argentina), Hidrelétrica de ltaipu etc.
tória, Vila Velha, Guarapari etc. E mais, visita ás praias
tros de linhas alimentadoras e
semi-selvagens de Alcobaça e Prado, com hospedagem
SUL COM MONTEVIDÉU
167 quilômetros de vias de ligano novíssimo Hotel Praia do Prado.
A sua viagem ao Sul do Brasil conhecendo, tám·
ção entre os bairros - que fez
bém , a capital do Uruguai e Punta de I Este. Curitiba,
BAHIA TOTAL
Joinville, Blumenau, Camboriú, Florianópolis, ltapi·
com que o número de passageiOs litorais da Bahia e Espírito Santo em maravi·
rubá, Laguna, Torres, P. Alegre, Pelotas, Punta Bailelhosa seqüência de belezas naturais. Prado, Tororão,
ros transportados diàriamente
na, Canela, Caxias do Sul etc. Pernoite em Gramado.
Monte Pascoal , Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália,
pelos,ônibus que cortam a cidaCoroa Vermelha, Região do Cacau, Ilhéus. Vitória.
TRÊS FRONTEIRAS
Guarapari etc. Show Folclórico. Passeio de Escuna
de
pulasse de 45 mil, em 1974,
Brasil, Paraguai e Argentina. Visita às magníficas
á Ilha de ltaparica e 3 ou 4 noites em Hotel 5 Estrepara meio milhão em 82.
Cataratas do Iguaçu, ltaipu e compras, sem impostos,
las em Salvador. Possível avião Salvador/Rio.
em Puerto Stroessner e Puerto lguazu. Costa Verde, Ri·
Esta administração revoNORDESTE ESPETACULAR
viera Paulista, Curitiba, Trem pela Serra do Mar, Vila Ve·
lucionária para padrões brasileilha, Caldeirões do Inferno, Maringá. londrina etc.
Na SOLNAVE 3 EIXOS. o pitoresco sertão, capitais
litorâneas e praias, em contato com os aspectos mais
ros não foi suficiente, porém,
FOZ DO IGUACU EASSUNCÃO
curiosos e fascinantes da região. Prado, Monte Pas·
para garantir a vitória de Lemer
2 dias de passeios e cómpras em Assunção e Show
coai, Porto Seguro, Ilhéus, Salvador, São Cristóvão,
Típico com músicas e danças paraguaias. Curitiba, Vi·
nas urnas em 85, concorrendo
Aracaju, Maceió, Caruaru, Nova Jerusalém, Recife,
la Velha, Balneário de San Bernardino, Lago lpacaray.
OI inda, Ilha de Itamaracá, João Pessoa, Natal, Mos·
pelo PDT. Além de enfrentar a
Cataratas, Puerto Stroessner, Puerto lguazu, Hidre·
soró, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Petrolina, Juazei·
avalanche de votos carreados
létrica de ltaipu, Maringá, Londrina etc.
roda Bahia, Vitória, Guarapari etc. Possível avião For·
para o PMDB por conta do
taleza/Rio.
CIRCUITO DAS MISSOES
Plano Cruzado, Lemer era
NORDESTE, SERTAO EPRAIAS
As Históricas Missões Jesuíticas do Brasil , Para·
Praias tropicais, jangadas, saveiros, arte popular,
guai e Argentina. Curitiba, Cataratas, P. Stroessner, La·
apontado como candidato dos
originalidade e folclore. Avião Rio/Salvador/Rio. Ónibus
go lpacaray, Assunção, San Ignácio, Encarf)ación , Tri·
ricos, mesma acusação que enSOLNAVE 3 EIXOS por São Cristóvão, Aracaju, Maceió,
nidad, Posadas, San Ignácio Mini, ljui, Santo Angelo, Es·
frenta hoje de seus adversários,
Caruaru, Nova Jerusalém, Recife, Olinda,llha de Itamapetáculo Som e Luz em São Miguel, Caxias do Sul ,
racá, Forte Orange, João Pessoa, Natal, Mossoró, For·
por ter privilegiado áreas habi~
Bento Gonçalves, Garibaldi, Gramado, Canela, P. Ale·
taleza, Juazeiro do Norte, Grato, Petrolina, Juazeiro da
gre, Torres, Laguna, Florianópolis, Camboriú , Blume·
tadas pela classe média. Sua
Bahia, Senhor do Bonfim, Feira de Santana etc.
nau etc.
derrota se deu principalmente
na 145" Zona Eleitoral, uma
área popular de 200 mil votos,
na periferia da cidade. Hoje,
SAiDAS SEMANAIS
·
apoiado pelo radialista e deputado estadual Algaci Túlio, que
RODOVIÁRIOS I RODO-AÉREOS E AÉREOS
lhe cedeu a cabeça da chapa
ARGENTINA ECHILE· 19 dias
4 BANDEIRAS • 15 dias
para ser o vice e tem trânsito
Em Onibus'SOLNAVE 3 EIXOS por Curitiba, Blume·
Em ônibus SOLNAVE 3 EIXOS pelo Sul do Brasil ,
nas áreas populares, Lemer innau, Florianópolis, Porto Alegre, Gramado, Punia dei Es·
Uruguai, e Argentina até Bariloche, Cordilheira dos An·
veste nesses bairros que lhe falte, Montevidéu, Buenos Aires, Rosário, Assunção, Foz
des, Puerto Montt, Puerto Varas, Valparaíso, Vi lia dei
do Iguaçu etc. Café da manhã e meia-pensão.
Mar e Santiago. Regresso por avião.
taram com o apoio, onde conBUENOS AIRES EBARILOCHE • 9 dias
4 BANDEIRAS EBARILOCHE
centrou o corpo-a-corpo dos úlHospedagem em Hotéis de 4 e 5 Estrelas. 8 cafés
14 ou 23 dias
timos dias, já que não tem dúvida manhã e 7 refeições incluídas. Passeios completos
• Jlllssívelretorno de avião desde Barilocheem
Buenos
Aires e Bariloche. Preços excepcionais, in·
das da adesão maciça da classe
Na SOLNAVE 3 EIXOS pelas mais belas regiões
cluindo parte aérea.
de 4 países! Roteiro idêntico ao Tour acima e mais:
média a seu nome.
Bahia Blança, Valle Encantado, Rio Negro, Viedma,
BUENOS AIRES· 5 dias
Seria preciso um incrível
Os encantos da metrópole portenha e compras em
La l..oberia, Colônia de Lobos Marinhos, Carmen de
seus atraentes magazines. City Tour. 4 cafés da manhã
Patagones, Mar del Plata etc. Excelentes Hotéis.
esquema de campanha para
e2 refeições incluídas. Jantar Festivo em La Boca. H o·
BUENOS AIRES, BARILOcliE, VIEDMA E
inundar a cidade de corações
lei Bauen (5 Estrelas). Aéreo.
MAR· DEL PLATA • 12 dias
vermelhos, como ocorreu, em
LAGOS ANDINOS ESANTIAGO ·13 dias
O belíssimo Chile. Da Cordilheira dos Andes. pas·
tão pouco tempo, reconhece
Inédito! Viagens na SOLNAVE 3 EIXOS através de
inesquecíveis paisagens da Argentina. Desde aZo·
sando por esmeraldinos Lagos, à Costa do Pacifico.
um
caciqUJ! do PSDB local, surna Andlna, até Viedma El,.la Loberia, na Zona Atlãnti·
Buenos Aires, Bariloche, Puerto Varas, Puerto Montt.
preso com a maciça e espontâca da Patagônia! Avião Rio/Buenos Aires/Rio.
Valparaiso, Vi lia dei Mar etc. Rodo·aéreo.
nea adesão de pessoas de diversas classes sociais a Lemer.

No seu último dia de campanha corpoa-corpo, Olívio, ao visitar o Sindicato,
localizado num edifício da própria Voluntários da Pátria, foi reconhecido,
pela voz, por um casal de cegos, o
metalúrgico João Saldllnha e sua mulher Maria (vendedora de bijuterias),
que fizeram questão de cumprimentálo. Após a visita ao Sindicato, OUvia foi
até a agência do Banco Meridional,
onde cumprimentou todos os bancários, pedindo seu voto para "dar uma
paulada na cabeça daqueles que exploram os trabalhadores".

Brasil
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Furnas reavalia
hidrelétrica que
ameaça quilombo;

Comunista imprimiu a Carta

Sindicatos e centrais
de 't rabalhadores
"Como· ficará a formação de
Sindicatos após a
pro01ulgação da
Constituição?"
Francisco José
Gomes Côrtes,
Presidente da As·
sociação Profissional do Comércio Varejista de
Leopoldina (Leopoldina - MG).
"( ... ) Portanto,
segundo entendo, não podem subsistir com
funcionamento legal a CUT, a CGT e a USI."
Antônio Monteiro (Rio).
As cartas levantam algumas qu~stões do
novo sistema sindical brasileiro. E preciso
começar esclarecendo que existem duas esferas diferentes há muito tempo discutidas: uma,
é a da liberdade e autonomia sindicais em
contraposição ao seu atrelamento ao Estado;
outra, é a do sistema sindical em si mesmo,
isto é, unicidade ou pluralidade, se pode haver
apenas um sindicato por categoria e base
territorial ou mais de um.
A nova Constituição enfatiza a liberdade
sindical. Desatrela o sindicato do Estado. Este
não mais vai poder intervir naquele. Mantém,
todavia, o pnncípio da unicidade: pode haver
apenas uma entidade sindical por categoria e
base territorial, sendo que esta não pode ser
menor do que o munictpio.
Diz a Constituição que "a lei não poderá
exigir autorização do Estado para a fundação
de sindicato, ressalvado o registro no órgão
competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical." Portanto, as chamadas "cartas sindicais"
devem desaparecer e dar lugar a uma mera
formalidade de registro, uma vez formado o
sindicato. Com isto, está sendo respondida a
pergunta dos leitores que organizaram a Associação Profissional do Comércio Varejista de
Leopoldina e aguardam há tempo a carta
sindtcal do Ministério do Trabalho. Após a
promulgação da Constituição é de se esperar
que o registro seja mais ou menos automático.
Pela nova norma os sindicatos formam-se
livremente, desde que _não infrinja!ll. a restrição de um por categona no mumctpto. Categorias que estão juntas podem se desmembrar
em sindicatos e aquelas organizações que hoje
abrangem vários municípios podem se repartir
em sindicatos de cada mumcípio, de acordo
com a vontade livre dos empregadores ou
trabalhadores que as integram.
A questão fevantada pelo Antônio merece
uma observação preliminar: as centrais sindicais organiz~raJ?·Se 9e f~~ma !ndepende?te da
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Cinco primeiros
exemplares não
comovem gráfico

1·

------------------- ..,

Tereza Cardoso

Getúlio Malta

RASfLIA- O homem que coorB denou
a confecção, composição,

BRASÍLIA - A empresa Furnas Centrais Elétricas vai · ·
reestudar o projeto de construção da Hidrelétrica de Foz do ·
Bezerra, no município de Cavalcante, no nordeste de Goiás '~
que ameaça a sobrevivência de mais de 4.000 negros, remane's- · ·
centes do Quilombo dos Kalungas, na Serra Geral de Goiás. ·· •
A barragem, como está projetada, alagaria mais de 80% das '
terras que os Kalungas ocupam há 200 anos, quando I
chegaram os primeiros escravos fugitivos. Os milhares de
moradores da área afirmam que cometerão uma espécie ge
. sob as águas da represa, caso o governo ·'
suicídio coletrvo
persista na sua construção.
·' !
"A Furnas não havia ainda detectado a presença dessas ~
comunidades negras e só foi informada do que ocorr-ia através
da reportagem de ontem do JORNAL DO BRASIL, afirma o
diretor de planejamento, engenharia e construção da empresa, Paulo Amaral. Segundo ele, "técnicos de Furnas passarão
agora a estudar uma mudança do eixo da barragem ou a
diminuição da altura do reservatório, para não atingir as '
comunidades Kalungas. Qualquer alternativa que adotam\cis, '
sempre preservará o que lá existe", garante.
'·
Pressões - O diretor de planejamento de Fumas
também promete averiguar as denúncias dos Kalungas, copfirmada por funcionários do Instituto de Desenvolvimento
Agrário do Estado de Goiás (Idago), de que moradores da ,
área estãe sendo constrangidos fisicamente a abandonarem a ·
área de imediato, apesar de a represa, se for construída, só
entrar em funcionamento no início de 1995. "Esta denúncia é
grave e, se confirmada, pode resultar numa rescisão de
contrato entre Furnas e a empreiteira Emgerio, que realiza ·
pesquisas da viabilidade energética das cabeceiras do Río "
Parana e faz um inventário ecológico da região", ameaça ·~·
Paulo Amaral.
"
'
O Movimento Negro Unificado, em Brasília, recorreu ;:
ontem ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Hu~apa .•· .
(CDDPH), do Ministério da Justiça, na tentativa de encontrar .'1·
uma possibilidade jurídica de embargar a obra e prescr\.ar . ~ .
fisicamente os Kalungas. O secretário do conselho, Almério
Cansado de Amorim, esiá estudando uma saída jurídica para a '"
questão. "O mais importante é preservar essa comunidade, ;,.
sem dúvida patrimônio cultural da humanidade", afirma . •,.,
Ontem, o CDDPH enviou telex ao Ministério das Minas e ..
Energia pedindo informações sobre a construção da barragem ,.
de Foz do Bezerra e os efeitos que ela poderá causar sobre as ·..
comunidades kalungas.
.:
A construção da hidrelétrica de Foz do Bezerra\ em ..
terras das comunidades negras kalungas, também poderá se "
transformar na primeira batalha judicial suscitada pela nova ·";
Constituição. O artigo 68 das disposições transitórias da nova ·,.1
Carta "determina que os remanescentes das comunidades dos ....:
, q~ilombos que ocupam suas ter;~as têm o direito à propriedad~, devendo o Estado emiti,tll!,es os títulos respectivos .. A r ,
- , autora da emenda transforroadll,n$!ste artigo, deputada Bene- .~•.
- dita da Silva (PT-RJ), considera a construção da represa :1 .
'·inconstitucional".
. "n •
.rv.
Legalizac;ão - . Grande parte das comunidades •:
kalungas já têm, no entanto, o título definitivo de suas terras. _.,
As propriedades começaram a ser legalizadas a partir de l984, ,,.
quando tiveram inícios conflitos na área, com a invas4a de :..
grileiros que tentavam adquirir a todo custo - e a preços • ,,
ínfimos - as propriedades secularmente pertencentes aos
negros kalungas. Para evitar esses ( atritos, o Instituk> de •
Desenvolvimento Agrário de Goiás Idago) dividiu as terras
em 13 condomínios familiares e entregou 200 útulos defini-

impressão e encadernação da nova
Constituição do Brasil na Gráfica do
Senado é bisneto de escravos, militante
comunista, e usa um nome comprado.
O técnico tipográfico Miguel Arcanjo
Batista, 54 anos, teve um avô chamado
apenas Manoel que , ao comprar a carta
de alforria , adquiriu também o sobrenome Batista. Ontem , o neto de Manoel entregou, em capas verdes e letras
douradas , os primeiros cinco volumes
da nova Carta do país, sem nenhuma
emoção.
''Eu fui envelhecido em barris de
decepção. As lágrimas, eu as choro de
outra maneira" , disse ele, usando um
guarda-pó marron, frente a um linotipo, lembrando que também imprimiu a
emenda constitucional de 1969. Irônico, ele afirma que aquela Carta demorou mais tempo para ser impressa que
para ser escrita. "Foj editada à noite e,
de manhã, estava aqui para ser encadernada. O processo da nova Constituição, pelo menos, foi mais inovador",
afirma ele. Como todo comunista, Miguel Batista acredita que o mundo marcha para o socialismo e argumenta com
uma sociologia familiar, baseada na sua
própria experiência.
"Para o meu avô, um homem podia
ser propriedade de outro pela simples
diferença na pigmentação da pele. Para
nós , iiso é um absurdo. Hoje, eu sou
proprietário de uma casa e o meu
vizinho não é. No futuro, nós também
não vamos achar isso normal" , explica
ele. Em nome desse comunismo, Miguel Batista, conhecido na gráfica como
seu Miguelzinho, dividiu em grupos o
trabalho de impressão da no~a Carta.
"Aqui, a gente não diz eu faço, mas nós
fazemos ", ensina ele. Conseguir a
opinião de Miguel Batista sobre a nova
Constituição é difícil, porque ele diz
que militante comunista não faz julga·
mento, só constatações.
Ele constata que a carta de 1988
tem uma diferença fundamental de sua
antecessora de 1946. Aquela dizia que
"todo o poder emana do povo e em seu
nome será exercido." O texto que será
promulgado amanhã proclama que "todo o poder emana do povo , que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente". Na avaliação de
seu Miguelzinho, isso significa que ele,
como cada um dos 130 milhões de

tando que a própria Brblia manda separar o aue é de Deus e o que é de César.
"E é evidente que esse texto constitucional brasileiro não é assunto de Deus,
mas de César", sentencia Miguel BAtista.
A nova Constituição permitirá a seu
Miguelzinho tomar duas iniciativas im-

possíveis pelo texto constitucional anterior: aposentar-se com proventos iguais
aos que recebe na atividade e manter-se
filiado ao Sindicato dos Tipógrafos.
Com um salário de Cz$ 300 mil, Batista
foi jornaleiro em Natal (RN) na infãncia e acha que a impressão da nova
Carta foi seu último trabalho.

Prefácio exalta a coragem
Depois de apelidar a nova Carta de
"Constituição Cidadã", de "Constituição da Primavera" e de "Constituição
do Brasil Real" nas diversas respostas
que deu, sempre que a Constituinte
sofria algum tipo de agressão, o deputado Ulysses Guimarães finalmente encontrou seu nome definitivo: "Constituição Coragem''. É este o título do
prefácio que redigiu para a Constituição. O texto é o seguinte:
"O homem é 0 problema da sociedade brasileira, sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa, portanto sem
cidadania.
A Constituição luta contra os boisp~~:. de miséria que envergonham o
Diferentemente das sete Constr'tur·ÇO-es anteriores, começa com o homem.

c.,.f;.,.......,.~o lo cl@.m> ,..,.,W>..o:u:u
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Cidadão é o que ganha, come,
sabe, mora, pode se curar.
A Constituição nasce do parto de
profunda crise que abala as instituições
e convulsiona a sociedade.
Por isso mobiliza, entre outras, novas forças para o exercício do governo e
a administração dos impasses. O governo será praticado pelo Executivo e o
Legislativo.
Eis a inovação da Constituição de
1988: dividir competências para vencer
dificuldades, contra a ingovernabilidade concentrada em um , possibilita a
governabilidade de muitos.
E a Constituição coragem.
Andou, imaginou, inovou, ousou,
·
· des troçou tabus, tornou parouvru, vru,
tI.do dos que so· se sa1vam pe1a 1el.·
-
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que se rmam
sua
,
mas, que não têm amparo na legislação vigente. De uns tempos para cá, além de respeitadas à distância pelos organismos do Estado,
passaram a ser reconhecidas por estes, até
mterlocutoras.
·
Analisando o texto da futura Constituição, esse tipo de organização continua sem
previsão legal. Elas terão um papel político de
articulação, sem o amparo das normas protetoras da vida sindical. Por exemplo: um dirigente sindical tem certos tipos de garantia,
estabilidade no emprego. Um dirigente de
central sindical não sena alcançado por essa
proteção.
Seria até possível uma interpretação que
permitiria a legalização de uma central ou
confederação, mas nesse caso levaria à ilegali.dade das outras pelo princípio da unicidade.
Dois caminhos existem, pois, para o atuante
movimento dos trabalhadores: ou eles vão se
unificar numa única grande entidade ou manter as hoje existentes sem serem reconhecidas
como entidades sindicais.
É de se lembrar que a Constituição consagra o direito de assoc~ação sen: qu_a!quer
restrição, a não ser que nao te~~a fms 1hc1tos e
não seja de caráter param1htar. Portanto,
cómo associações, CUT, CGT e USI podem
existir. Elas não terão é o reconhecimento
constitucional e legal de "organizações sindicais" e as competências, atribuições, garantias
e especificid~de~ destas. 9 e~emplo da Polônia com o smd1cato Sohdanedade, dev~ ser
Ie~brado: a lei não anula movimentos sociais.
•

o

Licepça à gestante
"Gostaria de saber como fica a condição
de uma segurada que, no momento da promulgação da Constituição, esteja em licençamaternidade." Arié Amitay (Rio) "Minha esposa e~tá em licença-gestante desde 1°/8/88;
terá direito aos 120 dias?" Claucio Araújo
(Rio).
1
Retoma o assunto a respeito da licença à
gestante, já abordado nesta coluna em 12/9.
Naquela oportunidade foi dito que quem entrar em licença-gestante após a promulgação
terá direito aos 120 dias. E foi manifestada a
dúvida a respeito de quem já esteja em licença
na data da promulgação. Após reflexão sobre
o assunto, concluo que a interpretação deva
~era da extensão do benefício, que está sendo
usüfruído no momento da promulgação. Mas é
questão controvertida.
1.
O direito da gestante à licença é t~:m
·direito social fundamental, ligado à relação de
'trabalho. Ele é independente da função que
;venha a ser exercida pela Previdência Social
1neste assunto. Portanto, se a Previdência demorar a re~ulamentar sua participação, nem
por isso a hcença deixará de ser direito auto'aplicável, arcando sozinho o empregador com
:os ônus da sua extensão para 120 dias.

João Gilberto Lucas Coelho
DúYidas sobre a nova Constituiçao podem ser etclai'IK;idas
através de consulta ao JORNAL DO BRASIL, seçllo 0.11111 ~
Vida Nova - Avenida Brasil, 500, f!' andar, Cep 20.949

coisa: de a Constituição invocar o nome
de Deus no seu preâmbulo, argumen-

homem, qu~ o homem é seu fim e sua
esperança. E a Constituição cidadã.

vem para o povo a dignidade, a liberdade e a Justiça. "
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RECEITA
PARA SER A

EMPRESA
DO ANO:
ESTAR SEMPRE
A FRENTE.
Moinho Santista e Associadas foi escolhida a Empresa do Ano
pelo júri de Melhores e Maiores da revista Exam~. Um prêmio a u~~
filosofia de trabalho que toda a corporação Sant1sta coloca em pratica há muito tempo: a preocupação com o futuro. Fundada em 1905, a Santista diversificou suas atividades, atuando diretamente ou através de
suas associadas, nos setores alimentício, têxtil, financeiro, imobiliário,
informática, mí~ero-químico, segur~s ~ previdê.ncia. Hoje a Santista
agradece a ded1cação dos seus func1onanos, a a1uda d~s s~us fornecedores, a preferência dos seus clientes e a fé dos seus. aclomstas, sem as
quais não seria eleita a Empresa do Ano. Eaprove1ta pa~
ra reafirmar: onde existe futuro, a Santista está presente. •

---------------------------------------~
Moinho Santista e Associadas
santista
--------------------------------------~

acredita que a legalização das terras kalungas foi o
político que levou a Assembléia Nacional Constituinte a
aorovar o artigo 68 das disposições transitórias.

Reitor da UFMG fecha
bandejão que alunos
queriam mais barato
BELO HORIZONTE- Por decisão do reitor da UFMG J
(Universidade Federal de Minas Gerais) , Cid Veloso, os cinco I •
restaurantes universitários deixarão de funcionar hoje e permanecerão fechados até que os estudantes desistam de instalar
"caixas paralelos" para impedir a vigência dos novos preços
dos "bandejões". A medida foi anunciada ontem pelo reitor,
seis dias depois que os alunos começaram as manifestações de ,
protesto contra o aumento de 350% nos preços das refeições .
Em nota distribuída ontem nos restaurantes e entregue
ao DCE (Diretório Central dos Estudantes), Cid Veloso diz
que considera "inexplicável que decisões tomadas com base
em princípios democráticos estejam sendo violadas pela
força". Já o DCE, que convocou uma reunião de entidades
representativas dos estudantes para ontem à noite, para
avaliar a decisão do reitor, considera a medida uma atitude de
força.
Os preços dos bandejões estiveram congelados desde
fevereiro passado. Foram reajustados na última quarta·feira,
passando de Cz$ 20,00 (para carentes) e Cz$ 80,00 (não
carentes), para Cz$ 70,00 e Cz$ 240,00, respectivamente. A
nota do reitor lembra que os valores ficarão congelados por
mais seis meses, de acordo com a resolução 07/87 do Conselho
Universitário.
Segundo Gd Veloso, os novos preços são acess(veis à '
quase totalidade do corpo discente e os realmente carentes
podem até ter a isenção do pagamento. "A unive~sjdadç
pública encontra-se em momento decisivo para seu futuro",
diz o reitor. Segundo ele, ações como a ocupação dos caixas
"em desrespeito à decisão democraticamente tomada, 'não é
uma das maneiras de somar em defesa da unive:{~ad~
pública".
Como funcionários de alguns dos restaurantes universitá.rios estão se negando a servir as refeições pelos preços antigos,
os estudantes passaram a ocupar os estabelecimentos, preparando e servindo as refeições, segundo Elton Antunes,'dlretot
de comunicação do DCE. Ele informou que o pinheiro
recolhido nos caixas-paralelos está sendo depositad61 numa
conta bancária, aberta exclusivamente com esse objetivo.
Revelou que, posteriormente. o dinheiro será repasSli!lo à
Fundação Mendes Pimentel, mantenedora dos restaurantes.

Fio dental -

Depois de proibir o uso de sungas nos
parques municipais na semana passada, o prefeito. de São
Paulo, Jânio Quadros, lembrou-se ontem do popularíssim
"fio dental". Ao reiterar a proibição da sunga, Jâniq ~oibiJJ
também o biquíni sumário, que classificou como "suposto
maiô feminino". A sunga, Jânio tratou no despachq com.o
"roupas de banho quimbunda, isto é, africano". Pelo menos
até o final do ano - quando te!'Jllina o mandato de ~P#?jo -:-,
quem quiser tomar sol nos parques da cidade terá que se
contentar em usar calções e shorts. "Não é pudicícia, não;.:,
justifica Jãnio no memorando que enviou aos seus auxiliarus,
"mas elementar medida de decência em cidade civilizada". ,

Pais contra greve -

Pela prime1ra vez desde ·
que foi criada, a Associação dos pais de Alunos d:ll·Rede
Particular de Ensino da Bahia (Aspaba) está mobilizando seus
associados contra a greve por tempo indeterminado snarcada
para hoje pelos professores, que exigem 42% de reposição
salarial. A associação vai pressionar os professores e os don~
das escolas para que seja cumprido o calendário mínimo <te
180 dias do ano letivo. A Associação dos Pais considen
"ilegal, extemporâne;1 e injusta" a reivindicação do ' ~ro~ ·
sores.
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Vida Nova
Sindicatos e centrais
de 'trabalhadores
"Como· ficará a formação de
Sindicatos após a
promulgação da
Constituição?"
Francisco José
Gomes Côrtes,
Presidente da Associação Profissional do Comércio Varejista de
Leopoldina (Leopoldina - MG).
"(... ) Portanto,
segundo entendo, não podem subsistir com
funcionamento legal a CUT, a CGT e a USI."
Antônio Monteiro (Rio).
As cartas levantam algumas qu~stões do
novo sistema sindical brasileiro. E preciso
começar esclarecendo que existem duas esferas diferentes há muito tempo discutidas: uma,
é a da liberdade e autonomia sindicais em
contraposição ao seu atrelamento ao Estado;
outra, é a do sistema sindical em si mesmo,
isto é, unicidade ou pluralidade, se pode haver
apenas um sindicato por categoria e base
territorial ou mais de um.
A nova Constituição enfatiza a liberdade
sindical. Desatrela o sindicato do Estado. Este
não mais vai poder intervir naquele. Mantém,
todavia, ·o pnncípio da unicidade: pode haver
apenas uma entidade sindical por categoria e
base territorial , sendo que esta não pode ser
menor do que o munic1pio.
Diz a Constituição que "a lei não poderá
exigir autorização do Estado para a fundação
de sindicato, ressalvado o registro no órgão
competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical." Portanto, as chamadas "cartas sindicais"
devem desaparecer e dar lugar a uma mera
formalidade de registro, uma vez formado o
sindicato. Com isto, está sendo respondida a
pergunta dos leitores que organizaram a Associação Profissional do Comércio Varejista de
Leopoldina e aguardam há tempo a carta
sindical do Ministério do Trabalho. Após a
promulgação da Constituição é de se esperar
que o registro seja mais ou menos automático.
Pela nova norma os sindicatos formam-se
livremente, desde que _não infrinja~. a restrição de um por categona no mumcipio. Categorias que estão juntas podem se desmembrar
em sindicatos e aquelas organizações que hoje
abrangem vários municípios podem se repartir
em sindicatos de cada mumcípio, de acordo
com a vontade livre dos empregadores ou
trabalhadores que as integram.
A questão fevantada pelo Antônio merece
uma observação preliminar: as centrais sindicais organizaram-se de forma independente da
fei. Hoje, elas já seriam ilegais. São entidades
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Comunista imprimiu a Carta
Cinco primeiros
exemplares não
comovem gráfico
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der no país . Ele não gostou de uma
coisa: de a Constituição invocar o nome
de Deus no seu preâmbulo , argumen-

de fato, que se afirmam
sua força social,
mas, que não têm amparo na legislação vigente. De uns tempos para cá, além de respeitadas à distância pelos organismos do Estado,
passaram a ser reconhecidas por estes, até
mterlocutoras.
·
Analisando o texto da futura Constituição, esse tipo de organização continua sem
previsão legal. Elas terão um papel político de
articulação, sem o amparo das normas protetoras da vida sindical. Por exemplo: um dirigente sindical tem certos tipos de garantia,
estabilidade no empre~o. Um dirigente de
central sindical não sena alcançado por essa
proteção.
Seria até possível uma interpretação que
permitiria a legalização de uma central ou
confederação, mas nesse caso levaria à ilegali.dade das outras pelo princípio da unicidade.
Dois caminhos existem, pois, para o atuante
movimento dos trabalhadores: ou eles vão se
unificar numa única grande entidade ou manter as hoje existentes sem serem reconhecidas
como entidades sindicais.
É de se lembrar que a Constituição consagra o direito de associação sem qualquer
restÍição, a não ser que não tenha fins Ilícitos e
não seja de caráter paramilitar. Portanto,
có.mo associações, CUT, CGT e USI podem
existir. Elas não terão é o reconhecimento
constitucional e legal de "organizações sindicais" e as competências, atribuições, garantias
e especificid~de~ destas. 9 e~emplo da Polônia com o smd1cato Sohdanedade, deve ser
le~brado : a lei não anula movimentos soc1ais.

A Constituição duralá,com a demo.
Graficamente testemunh4 a primazia do homem, <Ne foi escrita para- o <racia e só oom a democracia sobrevivom Pf.lill o povo a dignidade, a liberdahomem, quç o homem é seu fi~.e
de e a Justiça."
esperança. E a Constituição cidad .

Reitor da UFMG fecha
bandejão que alunos
queriam mais barato

RECEITA
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EMPRESA
DO ANO:
ESTAR SEMPRE
A FRENTE.

Licença à gestante
"Gostaria de saber como fica a condição
de uma segurada que, no momento da promul·
gação da Constituição, esteja em licençamaternidade." Arié Amitay (Rio) "Minha espasa está em licença-gestante desde 1°/8/88;
terá direito aos 120 dias?" Claucio Araújo
l(Rio).

1

Retoma o assunto a respeito da licença à
.gestante, já abordado nesta coluna em 12/9.
Naquela oportunidade foi dito que quem entrar em licença-gestante após a promulgação
terá direito aos 120 dias. E foi manifestada a
dúvida a respeito de quem já esteja em licença
na data da promulgação. Após reflexão sobre
o assunto , concluo que a interpretação deva
>Ser a da extensão do benefício, que está sendo
us'ufrufdo no momento da promulgação. Mas é
questão controve~tida.
t_
O direito da gestante à licença é um
·direito social fundamental, ligado à relação de
'trabalho. Ele é independente da função que
,venha a ser exercida pela Previdência Social
neste assunto . Portanto, se a Previdência demorar a regulamentar sua participação, nem
por isso a licença deixará de ser direito auto'•aplicável, arcando sozinho o empregador com
:os ônus da sua extensão para 120 dias .

Moinho Santista e Associadas foi escolhida a Empresa do Ano
pelo júri de Melhores e Maiores da revista Exam~. Um prêmio a u~?
filosofia de trabalho que toda a corporação Sant1sta coloca em pratica há muito tempo: a preocupação com o futuro. Fundada em 1905, a Santista diversificou suas atividades, atuando diretamente ou através de
suas associadas, nos setores alimentício, têxtil, financeiro, imobiliário,
informática, mínero-químico, seguros e previdência. Hoje a Santista
agradece a dedic~ção dos seus. fu.ncionári~s, a ajuda d~s s~us fornecedores, a preferência dos seus clientes e a fe dos seus. ac1omstas, sem as
quais não seria eleita a Empresa do Ano. Eaprove1ta paf§
ra reafirmar: onde existe futuro, a Santista estó presente.

li.

---------------------------------------~
Moinho Santista e Associadas
santista
........,.,.,

João Gilberto Lucas Coelho
Duvidas sobre a nova Constituição podem ser esclaret;idas
através de consulta ao JORNAL DO BRASIL, seção Cart-• ~
Vida Nova - Avenida Brasil, 500, f!' andar, Cep 20.949
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BELO HORIZONTE- Por decisão do reitor da UFMG
(Universidade Federal de Minas Gerais), Cid Veloso, os cinco
restaurantes universitários deixarão de funcionar hoje e permanecerão fechados até que os estudantes desistam de instalar
"caixas paralelos" para impedir a vigência dos novos preços
dos "bandejões". A medida foi anunciada ontem pelo reitor,
seis dias depois que os alunos começaram as manifestações de
protesto contra o aumento de 350% nos preços das refeições .
Em nota distribuída ontem nos restaurantes e entregue
ao DCE (Diretório Central dos Estudantes), Cid Veloso diz
que considera "inexplicável que decisões tomadas com base
em princípios democráticos estejam sendo violadas pela
força". Já o DCE, que convocou uma reunião de entidades
representativas dos estudantes para ontem à noite, para
avaliar a decisão do reitor, considera a medida uma atitude de
força .
Os preços dos bandejões estiveram congelados desde
fevereiro passado. Foram reajustados na última quarta-feira,
passando de Cz$ 20,00 _(para carentes) e Cz$ 80,00 (não
carentes), para Cz$ 70,00 e Cz$ 240,00, respectivamente. A
nota do reitor lembra que os valores ficarão congelados por
mais seis meses, de acordo com a resolução 07/87 do Conselho
Universitário.
Segundo Cid Veloso, os novos preços são acessfveis à
quase totalidade do corpo discente e os realmente carentes
podem até ter a isenção do pagamento. "A unive'rsidadç
pública encontra-se em momento decisivo para seu futuro",
diz o reitor. Segundo ele, ações como a ocupação dos,çaixas,
"em desrespeito à decisão democraticamente tomada, não é
uma das maneiras de somar em defesa da univerwadç
pública".
·
Como funcionários de alguns dos restaurantes universitá.·
rios estão se negando a servir as refeições pelos preços antigos,
os estudantes passaram a ocupar os estabelecimentos, preparando e servindo as refeições, segundo Elton Antunes, tlitetot
de comunicação do DCE. Ele informou que o ~inheiro
recolhido nos caixas-paralelos está sendo depositadó numa
conta bancária, aberta exclusivamente com esse objetivo.
Revelou que, posteriormente, o dinheiro será repas~do à
Fundação Mendes Pimentel , mantenedora dos restaurantes.

Fio dental -

Depois de proibir o uso de sungas nos
parques municipais na semana passada, o prefeito. de São
Paulo, Jânio Quadros, lembrou-se ontem do popularíssimo
"fio dental". Ao reiterar a proibição da sunga, Jâniq pr:oihiJJ
também o biquíni sumário, que classificou como "suposto
maiô feminino". A sunga, Jânio tratou no despacho como
"roupas de banho quimbunda, isto é, africano". Pelo menos
até o final do ano- quando termina o mandato de ~fipio - ,
quem quiser tomar sol nos parques da cidade terá que se
contentar em usar calções e shorts. "Não é pudicíci ~ . nãO:',
justifica Jânio no memorando que enviou aos seus auxiliaros,
"mas elementar medida de decência em cidade civilizada" . .

Pais contra greve -

Pela primeira vez desde
que foi criada, a Associação dos pais de Alunos dao. ·Redc
Particular de Ensino da Bahia (Aspaba) está mobilizando seus
associados contra a greve por tempo indeterminado marcada
para hoje pelos professores, que exigem 42% de reposição
salarial. A associação vai pressionar os professores e os dono~
das escolas para que seja cumprido o calendário mínimo c!t
180 dias do ano letivo. A Associação dos Pais consider:
"ilegal, extemporânea e injusta" a reivindicação dos' pro~
sores.

I
1,
•
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Vida Nova
Sindicatos e centrais
de 't rabalhadores
"Como· ficará a formação de
Sindicatos após a
promulgação da
Constituição?"
Francisco José
Gomes Côrtes,
Presidente da Asso'ciação Profissional do Comércio Varejista de
Leopoldina (Leopoldina- MG).
"(... ) Portanto,
segundo entendo, não podem subsistir com
funcionamento legal a CUT, a CGT e a USI."
Antônio Monteiro (Rio).
As cartas levantam algumas qu!!stões do
novo sistema sindical brasileiro. E preciso
começar esclarecendo que existem duas esferas diferentes há muito tempo discutidas: uma,
é a da liberdade e autonomia sindicais em
contraposição ao seu atrelamento ao Estado;
outra, é a do sistema sindical em si mesmo,
isto é, unicidade ou pluralidade, se pode haver
apenas um sindicato por categoria e base
territorial ou mais de um.
A nova Constituição enfatiza a liberdade , . ·
sindical. Desatrela o sindicato do Estado. Este
não mais vai poder intervir naquele. Mantém,
todavia, ·o pnncípio da unicidade: pode haver
apenas uma entidade sindical por categoria e
base territorial , sendo que esta não pode ser
menor do que o município.
Diz a Constituição que "a lei não poderá
exigir autorização do Estado para a fundação
de sindicato, ressalvado o registro no órgão .
competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical." Portanto, as chamadas "cartas sindicais"
devem desaparecer e dar lugar a uma mera
formalidade de registro, uma vez formado o
sindicato. Com isto, está sendo respondida a
pergunta dos leitores que organizaram a Associação Profissional do Comércio Varejista de
Leopoldina e aguardam há tempo a carta
sindical do Ministério do Trabalho. Após a
promulgação da Constituição é de se esperar
que o registro seja mais ou menos automático.
Pela nova norma os sindicatos formam-se
livremente, desde que .não infrinja?l. a restrição de um por categona no mumc1p1o. Categorias que estão juntas podem se desmembr~r
em sindicatos e aquelas organizações que hoJe
abrangem vários municípios podem se repartir
em sindicatos de cada mumcípio, de acordo
com a vontade livre dos empregadores ou
trabalhadores que as integram.
A questão fevantada pelo Antônio merece
uma observação preliminar: as centrais sindicais organizaram-se de forma independente da
Jei. Hoje, elas já ~eriam ile~ais . São entida~es

JORNAL DO BRASIL '·

Comunista imprimiu a Carta
Cinco primeiros
exemplares não
comovem gráfico

,,

Getúlio Malta

Tereza Cardoso

B

RASfLIA- O homem que coordenou a confecção, composição,
impressão e encadernação da nova
Constituição do Brasil na Gráfica do
Senado é bisneto de escravos, militante
comunista, e usa um nome comprado.
O técnico tipográfico Miguel Arcanjo
Batista, 54 anos, teve um avô chamado
apenas Manoel que , ao comprar a carta
de alforria, adquiriu também o sobrenome Batista. Ontem, o neto de Manoel entregou , em capas verdes e letras
douradas, os primeiros cinco volumes
da nóva Carta do país, sem nenhuma
emoção.
1
'Eu fui envelhecido em barris de
decepção . As lágrimas, eu as choro de
outra maneira" , disse ele, usando um
guarda-pó marron, frente a um linotipo, lembrando que também imprimiu a
emenda constitucional de 1969. Irônico, ele afirma que aquela Carta demorou mais tempo para ser impressa que
para ser escrita. "Foi editada à noite e,
de manhã , estava aqui para ser encadernada. O processo da nova Constituição, pelo menos, foi mais inovador",
afirma ele. Como todo comunista, Miguel Batista acredita que o mundo marcha pàra o socialismo e argumenta com
uma sociologia familiar, baseada na sua
própria experiência.
"Para o meu avô , um homem podia
ser propriedade de outro pela simples
diferença na pigmentação da pele. Para
n6s, iiso é um absurdo. Hoje, eu sou
proprietário de uma casa e o meu
vizinho não é. No futuro , nós também
não vamos achar isso normal", explica
ele. Em nome desse comunismo, Miguel Batista, conhecido na gráfica como
seu Migutlzinho, dividiu em grupos o
trabalho de impressão da no~a Carta.
"Aqui, a gente não diz eu faço, mas nós
fazemos ", ensina ele. Conseguir a
opinião de Miguel Batista sobre a nova
Constituição é difícil, porque ele diz
que militante comunista não faz julgamento, só constatações.
Ele constata que a carta de 1988
tem uma diferença fundamental de sua
antecessora de 1946. Aquela dizia que
"todo o podei emana do povo e em seu
nome será exercido." O texto que será
promulgado amanhã proclama que "todo o poder emana do povo , que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente". Na avaliação de
seu Miguelzinho, isso significa que ele,
como cada um dos 130 milhões de
brasileiros. deterão uma fração de pod.. r no n:U_

(;_J
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Furnas reavalia
hidrelétrica que
.ameaça quilombo :

e tm"

tando que a própria Bíblia manda separar o oue é de Deus e o que é de César.
"E é evidente que esse texto constitucional brasileiro não é assunto de Deus,
mas de César", sentencia Miguel BAtista.
A nova Constituição permitirá a seu
Miguelzinho tomar duas iniciativas im-

possíveis pelo texto constitucional anterior: aposentar-se com proventos iguais
aos que recebe na atividade e manter-se
filiado ao Sindicato dos Tipógrafos.
Com um salário de Cz$ 300 mil, Batista
foi jornaleiro em Natal (RN) na infância e acha que a impressão da nova
Carta foi seu último trabalho.

Prefácio exalta a coragem
Depois de apelidar a nova Carta de
"Constituição Cidadã", de "Constituição da Primavera" e de "Constituição
do Brasil Real" nas diversas respostas
que deu, sempre que a Constituinte
sofria algum tipo de agressão, o deputado Ulysses Guimarães finalmente encontrou seu nome definitivo: "Constituição Coragem". É este o título do
prefácio que redigiu para a Constituição. O texto é o seguinte:
"O homem é o problema da sociedade brasileira, sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa, portanto sem
cidadania.
A Constituição luta contra os bolsões de miséria que envergonham o
país.
Diferentemente das sete Constituições anteriores, começa com o homem.
Graficamente teste'.'lun~ a prima-

Cidadão é o que ganha , come,
sabe, mora, pode se curar.
A Constituição nasce do parto de
profunda crise que abala as instituições
e convulsiona a sociedade.
Por isso mobiliza, entre outras, novas forças para o exercício do governo e
a administração dos impasses. O governo será praticado pelo Executivo e o
Legislativo.
Eis a inovação da Constituição de
1988: dividir competências para vencer
dificuldades, contra a ingovernabilidade concentrada em um, possibilita a
governabilidade de muitos.
E a Constituição coragem.
Andou , imaginou, inovou, ousou,
ouviu, viu, destroçou tabus, tomou partido dos que só se salvam pela lei.

BRASÍLIA - A empresa Furnas Centrais Elétricas vai ·
reestudar o projeto de construção da Hidrelétrica de Foz do
Bezerra, no município de Cavalcante, no nordeste de Goiás '·
que ameaça a sobrevivência de mais de 4.000 negros, remanescentes do Quilombo dos Kalungas, na Serra Geral de Goiás.
A barragem, como está projetada, alagaria mais de 80% da '
terras que os Kalungas ocupam há 200 anos, quando lá
chegaram os primeiros escravos fugitivos. Os milhares de
moradores da área afirmam que cometerão uma espécie de "
suicídio coletivo sob as águas da represa, caso o governo ' '
persista na sua construção.
"A Furnas não havia ainda detectado a presença dessas
comunidades negras e só foi informada do que ocorria através
da reportagem de ontem do JORNAL DO BRASIL, afirma o
diretor de planejamento, engenharia e construção da empresa, Paulo Amaral. Segundo ele, "técnicos de Furnas passarão
agora a estudar uma mudança do eixo da barragem ou a
diminuição da altura do reservatório, para não atingi!' as '
comunidades Kalungas. Qualquer alternativa que adotarrildS,
sempre preservará o que lá existe", garante.
Pressões - O diretor de planejamento de Fu~as :·
também promete averiguar as denúncias dos Kalungas, confirmada por funcionários do Instituto de Desenvolvimento
Agrário do Estado de Goiás (Idago), de que moradores da
área estãe sendo constrangidos fisicamente a abandonarem a
área de imediato, apesar de a represa, se for construída, só
entrar em funcionamento no início de 1995. "Esta denúncia é
grave e, se confirmada, pode resultar numa rescisão de
contrato entre Furnas e a empreiteira Emgerio, que realiza
pesquisas da viabilidade energética das cabeceiras do Rio
Parana e faz um inventário ecológico da região", ameaça ..'
Paulo Amaral.
"
•
O Movimento Negro Unificado, em Brasília, recorreu JJ
ontem ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Hu~apa .'':
(CDDPH), do Ministério da Justiça, na tentativa de encontrai ."í
~ma possibilidade jurídica de em?argar a obra e pres~iva1 . ·; .
ftstcamente os Kalungas. O secretano do conselho, Alm~rio
Cansado de Amorim , esLá estudando uma saída jurídica p<\raa ~n
questão. "O mais importante é preservar essa comunidade, .,
sem dúvida patrimônio cultural da humanidade", afirma. .,
Ontem, o CDDPH enviou telex ao Ministério das Minas. e .. '
Energia pedindo informações sobre a construção da barragem ,.'
de Foz do Bezerra e os efeitos que ela poderá causar sobre as ·..
comunidades kalungas .
·

A construção da hidrelétrica de Foz do Bezerra., em ·•
terras das comunidades negras kalungas, também poderá· se .;;•
transformar na primeira batalha judicial suscitada pela nova ·-- 1
Constituição. O artigo 68 das disposições transitórias da nova "1
Ç~rta "determina que os remanescentes das comunidades dos '":
, ~lliloJllbos que ocupam suas ter.r~s têm o direito à propriedadl!, deyendo o Estado erpiti[.;!Jles os títulos respectivos . . A r 1
autora da emenda transforn;1adii.,n~ste artigo, deputada Bene- .~',
dita da Silva (PT-RJ), considera a construção da represa ; '.
"inconstitucional".
·. ·~ ·..
' .tv.
Legaliza9ão - . Grande parte das comunidades l;
kalungas já têm, no entanto, o título definitivo de suas terras. _.,
As propriedades começaram a ser legalizadas a partir de 1984, .«·
quando tiveram inícios conflitos na área, com a invasão. de :..
grileiros que tentavam adquirir a todo custo - e a preços · •.
ínfimos - as propriedades secularmente pertencentes aos
negros kalungas. Para evitar esses atritos, o Instituto de
Desenvolvimento Agrário de Goiás (Idago) dividiu as terras
em 13 condomínios familiares e entregou 200 títulos defini·
f\ Constituição <I_u~arã_.oo_!D a_~m~o·:.._L_Jti~·~OSb._.:..:..:...;....:.;::....:..::!:__...:..__.:.;_:..;:,....::.;.:_..:....;_.:...:.;._~a~l'l
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Erro vai atrasar orçarnentó de 89
Inácio Muzzi
BRASÍLIA - O Ministério do Plane~
jamento cometeu um deslize constitucional na elaboração do orçamento de 1989,
ao utilizar parâmetros contidos em projeto de lei ainda não apreciado pelo Congresso. A descoberta da falha jurídica foi
feita pela assessoria técnica da Comissão
Mista de Orçamento do Congresso Nacional e ameaça retardar a análise do
texto orçamentário. O erro da Seáetaria
de Orçamento e Finanças da Seplan consisti!} em prever a indexação das contas
do governo com base em um projeto de
lei de revisão das normas orçamentárias,
enviado ao Congresso em agosto e ainda
não apreciado.
A presidência da Comissão Mista do
Orçamento preveniu o governo para o
risco do projeto ficar prejudicado por
arguição de constitucionalidade. O vicepresidente da Comissão, deputado Cézar
Maia (PDT-RJ) e o ministro do Planejamento, João Batista Abreu, acertaram,
para esta semana, um encontro das assessorias técnicas do Executivo e do Legislativo para debater uma saída para o impasse.
Os representantes dos dois poderes
não têm esperança de que o projeto de
lei, que regulamenta a indexação, seja
aprovado pelo Congresso a tempo de
garantir a constitucionalidade da indexação. A tendência é de que se busque uma
solução negociada entre o governo e a
comissão de Orçamento garantindo-se a
sobrevivência da norma, apesar de sua
inconstitucionalidade temporária.
A indexação consiste na gar-antia da
correção automática dos valores do orçamento por quatro índices diversos: a
URP para despesas com pessoal e encargos sociais, a taxa de câmbio para o
serviço da dívida externa e contrapartida
de empréstimos externos, a OTN para o
serviço da dívida interna e o IPC para
outras despesas correntes e de capital. O
procedimento foi implantado pela primeira vez na revisão do orçamento de
1988 (lei de excesso), através de decretolei encaminhado ao Congresso em 24 de
junho. A reação dos parlamentares, que
impetraram dois pedidos de arguição de
constitucionalidade da medida junto à

ongresso
Procuradoria da República, levou o Executivo a preparar um projeto de lei com
mérito idêntico ao do decreto. Sobre este
projeto, que ainda não foi votado, é que
se assenta a decisão da Seplan de indexar
o orçamento de 1989.
O deputado Cézar Maia, orientou
também a assessoria técnica da Comissão
· de Orçamentos para verificar a correção
da convivência no texto orçamentário, do
princípio da indexação com a autorização
para o Executivo· obter crédito suplementar de até 25% do valor da receita estimada pelo governo. O deputado alertou ao
ministro do Planejamento para o contrasenso de se manter no texto.dojs instrumentos que permitem ao governo defender suas contas da depreciação inflacionária. Abreu concordou de pronto com
Maia e determinou à sua assessoria que
estude a fixação de um limite "menor e
suficiente" para a requisição de crédito
suplementar.
A assessoria técnica da Comissão de
Orçamento começou a fazer na sexta·feira, "uma radiografia da mensagem
orçamentária", conforme definição do
presidente da Comissão, deputado Cid
.Carvalho (PMDB-MA). O trabalho se
estenderá pelas próximas semanas, mas
os técnicos já identificaram problemas
com a verba vinculada à educação. A
nova Constituição prevê uma vinculação

de 18% no orçamento, enquanto a lei
orçamentária, elaborada[ sob a ótica da
antiga lei Calmon, rese~ apenas 12%
para o setor.
O diretor da Assessqia da Subsecretaria de Orçamento do Senado Federal,
economista José Carlos Âlves dos Santos,
prevê que outros probl~ poderão surgir caso fique definid~o tabelamento
de juros previsto na
'tuição é autoaplicável. "Nesse caso a missão terá de
rever todo o serviço da dívida, calculado
a partir de juros mais elevados", disse
Alves dos Santos.
O trabalho de radiografia do texto
tributário só será encerrado após a assessoria técnica ter acesso ao cadastro orçamentário da Secretaria de Orçamento e
Finanças. Este cadastro, além de registrar a descrição dos prajetos de investimento, a expectativa de sua aplicação
plurianual e a origem dos recursos orçamentários, deixa à mostra os critérios
políticos utilizados pelo governo para
direcionar a "Operaçlo Desmonte".
"Através do conhecjmento destes dados
e da série histórica :dos orçamentos, os
parlamentares poderão se orientar para
recompor ou rejeitar programas de investimento", afirma Alves dos Santos. O
cadastro orçamentário deve ser liberado
pela Secretaria de Orçamento e Finanças
nos próximos dias.
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Arinos acha que
conteúdo não
será alterado
BRASÍLIA- O senador Afonso Arinos (PSDB-RJ) disse que a Comissão de
Redação da Constituinte, da qual é copresidente, não tem o poder de alterar o
mérito de dispositivos da nova Carta aprovados pelo plenário da Assembléia. "Se
alguma alteração gráfica implicar em modificação do conteúdo não poderemos
fazê-la", opinou Arinos, ressaltando que a
decisão final caberá aos integrantes da
Comissão, na primeira reunião do grupo
marcada para terça-feira.
"É imprevisível o resultado da reunião", confessa o senador do PSDB fluminense, certo de que o debate sobre a
possibilidade ou não da comissão de Redação sanar omissões do plenário na nova
Constituição ou trocar parágrafos e incisos
entre si vai dominar o primeiro encontro,
que será mediado pelo deputado Ulysses
Guimarães, presidente efetivo da Comissão, enquanto Arinos e o Senador Jarbas
Passarinho (PDS-PA) co-presidem o grupo. A principal divergência é em torno da
limitação de 12% para os juros reais.
Se a Comissão de Redação, por exemplo, transformar o parágrafo 3° do artigo
194, que trata da limitação dos juros reais,
em inciso, uma alteração à primeira vista
técnica, ocorretá uma mudança de conteúdo, pois, como inciso, o dispositivo
estará ligado ao "caput" (abertura) do
artigo, que remete a regulamentação para
a Lei Complementar. Dessa forma, a
limitação de 12% só entraria em vigor
com a aprovação da Lei, encerrando o
debate se a medida é ou não autoaplicável com a promulgação da nova
Constituição.
Arinos acha que nesse caso seria
"prudente" uma lei para explicar o dispositivo, uma vez que, na sua opinião, é um
dos assuntos de maior repercussão aprovados pela
Constituinte.
Além da limitação dos juros
reais, existem
cerca de 60 outros dispositivos
da nova Carta
envolvendo mérito ou omissão
que a Comissão
de Redação
avaliará a partir
de amanhã.

Congresso não está pronto
para r poderes de volta

Vida Nova
A licença dos pais

A licença à gestante a
que Carla tem direito é de
120 dias, conforme o novo
texto constitucional. É uma
norma auto-aplicável, sem L---------..
necessidade de leis ou regulamentos que a completem para
produzir seus efeitos. A exceção do prazo da licença , '
continuarão em vigor os dispositivos a respeito já existen·
tes na lei.
A preocupação da pergunta é também saber se o fato
de já estar grávida não significa condicionamento à duração anterior da referida licença. Não. Basta que ela seja
viabilizada logo após a promulgação da nova Carta e o
prazo será o desta. Alguém que já estivesse usufruindo da '
licença de gestante no momento da promulgação é que ,
numa interpretação razoável, continuaria pelo prazo anterior. Mas essa interpretação não afasta a possibilidade de
entendimento diferente pela Justiça. Isto porque, na data
da promulgação, o benefício já teria sido concedido e de
forma perfeita em face da legislação vigente no momento
em que se deu a concessão.
A norma constitucional diz expressamente: "sem
prejuízo do emprego e do salário". Significa que, se uma
mulher for demitida da empresa e consiguir comprovar que
tal fato aconteceu em consequência de uma licença à
gestante, ela será reintegrada ao emprego pela Justiça do
Trabalho.
A imprensa tem noticiado exigências de empresas
para que as mulheres comprovem ligadura de trompas para
serem empregadas. Esta prática pode motivar sérias punições porque afronta dispositivos constitucionais sobre não
discriminação e ainda objetiva, claramente, burlar um
direito. Só que aí se manifestam as deficiências de fiscaliza- '
ção ou a dificuldade de fazer prova em juízo.
Quanto à licença-paternidade para o marido da ·
Carla, será de cinco dias. A lei, no futuro, vai regulamentar o assunto, em face, talvez, de condições específicas. '
Mas uma regra transitória estabelece que, enquanto não
vier a lei, tal licença será de cinco dias. Salvo se a legislação
acontecer antes de a cegonha trazer o nenê já a bordo,
valem estes cinco dias previstos por enquanto .
João Gilberto Lucas Coelho
Dúvidas sobre a nova Constituição podem ser esclarecidas através de
consulta ao JORNAL DO BRASIL. Seção Cartas- V1da Nova. Avemda Brasil,
500. 6° andar. CEP 20.949.

Desejo de deputado que
luta contra o câncer é
ter nome na nova Carta ·
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processamento de dados, com iQformaçõt<s11 ,.mia, geografia, educação e saúde. No Senado, as áreas são subdivididas em 12 e abransobre taxas de juros, acordos internacionais,
particularmente os relativos à dívida externa,
gem as ciências sociais, econômicas e juríe política monetária. Recebeu apenas infordicas.
mações sobre bolsa e câmbio, assuntos que
O diretor da assessoria legislativa do
são veiculados diariamente nos meios de
Senado, Edgar Lincoln de Proença, idealicomunicação. Em represália, os senadores
zou uma divisão em cinco grandes áreas, que
suspenderam o ·convênio com o Banco Çendeverão incluir orçamento público e discurso
tral.
parlamentar. Não há previsão de concurso
Para o 3° secretário da Mesa, senador
para assessores de alto nível no Senado, mas
Dirceu Carneiro (PMDB-SC), o episódio
o presidente da Casa, senador Humberto
antecipa a dificuldade que o Congresso enLucena (PMDB-PB), pretende contratar
frentará para fazer valer, diante do Executiprofissionais universitários, para trabalho
vo, a prerrogativa de decidir questões na
temporário.
estratégica área econômico-financeira, restaBanco pobre - O Centro Gráfico
belecida no texto da futura Constituição, que
do Senado (Cegraf), com capacidade para
deverá entrar em vigor a 5 de outubro. Além
imprimir 15 mil páginas por hora e com 1.557
da resistência do governo, deputados e senafuncionários, dos quais 800 entraram sem
dores ·terão de lutar contra outro obstáculo,
concurso em 1984, também precisa renovar
no exercício dos poderes suprimidos pelo
golpe militar de 1964: a falta de informações.
sua maquinária comprada em 1968, confor"O Banco Central e o Ministério da
me seu diretor, Agaciel da Silva Maia. O
Fazenda julgam que esses dados vão ser um
Prodasen tem um computador IBM, com
arsenal para a oposição. Mas acho isso um
capacidade para processar 15 milhões de
atraso. O parlamento brasileiro é uma instiinformações por segundo, e 1 200 terminais.
tuição desinformada e precisa se equipar
É um sistema que funciona satisfatoriamente
para suas novas atribuições", diz o senador.
no âmbito do Senado, mas tem apenas 300
Assessoria- Se no Senado, que
terminais para colher informações de fora.
conta com 145 assessores graduados - 12
têm doutorado e outros 12 mestrado - e
Preocupado com a pobreza do banco de
uma infraestrutura mais aparelhada, há 'dados do Prodasen, o senador Dirceu Carpreocupação, na Câmara a situação é desaneiro diz que a primeira atitude do Congreslentadora. Antônio Neuber Ribas, diretor da
so, "se não quiser se envergonhar de suas
Assessoria Técnica, acha que a Câmara,
decisões quando a nova Constituição estiver
apesar de também contar com um quadro
em vigor", será obter informações do Executécnico qualificado, não está em condições
tivo.
·
de atender à demanda que será criada depois
que a nova Constituição entrar em vigor. De
"Temos que nos ligar com o mundo. Na
pronto, Ribas defende a contratação, por
França,
há um fluxo de 80% de informações
concurso, de 40 novos assessores.
entre
Executivo
e Legislativo, através do
Só há 58 assessores legislativos na Câmaprocesso de informatização. Os 20% restanra. As áreas mais deficientes, segundo Ribas,
tes o Legislativo francês obtem do Executivo
são informática, energia nuclear, saúde,
meio-ambiente, orçamento e economia. A
através de requerimento", diz Carneiro.

Legislativo reassume seu papel
Relegado nos últimos 20 anos a uma
posição de inferioridade com relação ao
Poder Executivo, o Poder Legislativo readquire, com a nova Constituição, papel de
centro de decisões. Só a Comissão Mista de
Orçamento, formada por senadores e deputados, terá tantos poderes quanto os que são
conferidos ao ministro da Fazenda.
A partir de 5 de outubro, quando a nova
Constituição estará vigorando, caberá ao
Congresso, entre outras prerrogativas, aprovar acordos internacionais que acarretem
ônus para o país, sustar atos do Executivo
que exorbitem sua competência, apreciar
concessões de rádio e televisão, autorizar a
exploração de riquezas minerais em reservas
indígenas e dispor sobre o orçamento da
União.
As comissões técnicas do Senado e da
Câmara dos Deputados também ganharão
maior poder. Elas poderão, por exemplo,
discutir e votar projeto de lei, dispensandose o pronunciamento do plenário; convocar
ministros de Estado; emitir parecer sobre
programas de obras e planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento; e
acompanhar os atos de regulamentação e de
elaboração da proposta orçamentária e, posteriormente, a execução do orçamento.

Os congressistas terão atribuições importantes como a nomeação do presidente e dos
diretores do Banco Central, a escolha de dois
terços do ministros do Tribunal de Contas da
União e todas as decisões referentes ao
programa nuclear. A alienação de terras
públicas com área superior a 2 500 hectares
exigirá aprovação da Câmara e do Senado.
As CPis (Comissões Parlamentares de
Inquérito) assumirão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Além
disso, o Executivo pederá o poder de legislar
por decreto-lei.
Uma das mais importantes modificações
introduzidas pela nova Constituição concede
ao Congresso a atribuição de fiscalizar a
União, podendo requerer inspeções e auditorias nos órgãos públicos das administrações
direta e indireta. A Comissão Mista de
Orçamento do Congresso , poderá , até, sustar despesas públicas, quando comprovado
que o gasto poderá causar dano irreparável
ou grave lesão à economia pública. A Comissão examinará e emitirá parecer sobre os
projetos de orçamento anual e diretrizes
orçamentárias , plano plurianual e créditos
adicionais.
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Norberto Schwantes (PMDB-MT) , 53 anos, que desde 1980 luta
contra o câncer, emocionou o plenário e foi aplaudido ao
comparecer aos trabalhos trazido por uma ambulância, após Ullj
tratamento por quimioterapia num hospital de Goiânia. Agora,
tudo que Schwantes quer é viver até o dia 5 de outubro, para
participar do ato de promulgação e assinar a nova Constituição,
"Todos os dis converso com meus leucócitos (anticorpos)
para que não deixem de atacar minha doença", conta Schwantes1
consciente de que tem pouco tempo de vida. Durante a semana
pasada, ao ditar um depoimento para sua mulher, Gertrudes,
Norberto déixava escapar seu último desejo: "Peço a Deus que
me dê mais 30 dias de vida para que eu assine a Constituição".
Perseverança - O câncer de Norberto Schwantes,
filho de um agricultor do município de Carazinho. no Rio Grande
do Sul, começou a se manifestar na pele, quando ele trabalhava
nci projeto Canarana, uma cooperativa de pequenos produtores
rurais gaúchos que emigraram para Mato Grosso. No encerramento das votações na Constituinte, a doença já tinha atingido o
fígado.
"A mente é meu remédio número um", diz Schwantes. que
na eleição de 1986 ficou na primeira suplência. Ele· assumiu a
cadeira de constituinte na vaga do deputado Percival Muniz
(PMDl3-MT), que se licenciou para concorrer à prefeitura de
Rondonópolis.
Pastor luterano, Schwantes atualmente dedica se u tempo a
escrever um livro contando sua experiência de colonizador em
Mato Grosso. Organizado pelo jornalista Luís Salgado Ribeiro, o
livro relata o processo de transferência de colonos do município
de Tenente Portela (RS), comandado por Schwantes, para a terra
prometida do cerrado matogrossense.
Foi assim que em 1971 as primeiras 40 famílias de Tenente
Portela desembarcaram em Altamira (PA} em busca de terras
cultiváveis. Em seguida um novo grupo seguiu para Barra do
Garças (MT}, onde se deu início ao Projeto Canarana.
Schwantes. é tido como o responsáve l pelo surgjmento de
três novos municípios no interior do Mato Grosso: Agua Boa,
Canarana e Nova Xavantina. Ele conta que, após pressões de
especuladores de terra e grandes empresários rurais junto ao
Conselho de Segurança Nacional , o então presidente Ernesto
Geisel retirou o apoio ao Projeto Terranova.
.
O deputado Norberto Schwantes assumiu o mandato no
início do ·segundo turno de votações. Compareceu a todas as
sessões até a última semana de esforço concentrado, quando teve
de se hospitalizar em Goiânia para tratamento de quimioterapia.
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Erro vai atrasar orçamento de 89
.BB

Inácio Muzzi
BRASÍLIA- 0

Ministério do·Plane:
jamento cometeu um deslize constitucional na elaboração do orçamento de 1989,
ao utilizar parâmetros contidos em projeto de lei ainda não apreciàdo pelo Congresso. A descob~rta da falha jurídica foi
feita pela assessoria técnica da Comissão
Mista de Orçamento do Congresso Nacional e ameaça retardar a análise do
texto orçamentário. O erro da Secretaria
de Orçamento e Finanças da Seplan consistil) em prever a indexação das contas
do governo com base em um projeto de ·
lei de revisão das normas orçamentárias,
enviado ao Congresso em agosto e ainda
não apreciado.
A presidência da Comissão Mista do
Orçamento preveniu o governo para o
risco do projeto ficar prejudicado por
ongresso
arguição de constitucionalidade. O vicepresidente da Comissão, deputado Cézar
Procuradoria da República, levou o ExeMaia (PDT-RJ) e o ministro do Planejacutivo a preparar um projeto de lei com
mento, João Batista Abreu, acertaram,
mérito idêntico ao do decreto. Sobre este
para esta semana, um encontro das assesprojeto, que ainda não foi votado, é que
sorias técnicas do Executivo e do Legislase
assenta a decisão da Seplan de indexar
tivo para debater uma saída para o imo orçamento de 1989.
passe.
O deputado Cézar Maia, orientou
Os representantes dos dois poderes
também a assessoria técnica da Comissão
não têm esperança de que o projeto de · de Orçamentos para verificar a correção
lei, que regulamenta a indexação, seja
da convivência no texto orçamentário, do
aprovado pelo Congresso a tempo de
princípio da indexação com a autorização
garantir a constitucionalidade da indexapara o Executivo· obter crédito suplemenção. A tendência é de que se busque uma
tar de até 25% do valor da receita estimasolução negociada entre o governo e a
da pelo governo. O deputado alertou ao
comissão de Orçamento garantindo-se a
ministro do Planejamento para o contrasobrevivência da norma, apesar de sua
senso de se manter no texto~s instruinconstitucionalidade temporária.
mentos que permitem ao governo defenA indexação consiste na garantia da
der suas contas da depreciação inflaciocorreção automática dos valores do orçanária. Abreu concordou de pronto com
mento por quatro índices diversos: a
Maia e determinou à sua assessoria que
URP para despesas com pessoal e encarestude a fixação de um limite "menor e
gos sociais, a taxa de câmbio para o
suficiente" para a requisição de crédito
serviço da dívida externa e contrapartida
suplementar.
de empréstimos externos, a OTN para o
A assessoria técnica da Comissão de
serviço da dívida interna e o IPC para
Orçamento começou a fazer na sextaoutras despesas correntes e de·capital. O 'feira, "uma radiografia da mensagem
procedimento foi implantado pela pri- .orçamentária", conforme definição do
meira vez na revisão do orçamento de
presidente da Comissão, deputado Cid
1988 (lei de excesso), através de decreto.Carvalho (PMDB-MA). O trabalho se
lei encaminhado ao Congresso em 24 de
estenderá pelas próximas semanas, mas
junho. A reação dos parlamentares, que
os técnicos já identificaram problemas
'impetraram dois pedidos de arguição de
com a verba vinculada à educação. A
constitucionalidade da medida junto à
nova Constituição prevê uma vinculação

de 18% no orçamento, enquanto a lei
orçamentária, elaborada sob a ótica da
antiga lei Calmon, reseriou apenas 12%
para o setor.
O diretor da Assessopa da Subsecretaria de Orçamento do Senado Federal,
economista José Carlos .Alves dos Santos,
prevê que outros proble.JSas poderão surgir caso fique definido ~e o tabelamento
de juros previsto na Constituição é autoaplicável. "Nesse caso a Comissão terá de
rever todo o serviço da dívida, calculado
a partir de juros mais elevados", disse
Alves dos Santos.
O trabalho de radiografia do texto
tributário só será encerrado após a assessoria técnica ter acesso ao cadastro orçamentário da Secretaria de Orçamento e
Finanças. Este cadastro, além de registrar a descrição dos projetos de investimento, a expectativa de sua aplicação
plurianual e a origem dos recursos orçamentários, deixa à mostra os critérios
políticos utilizados pelo governo para
direcionar a "Operação Desmonte".
"Através do conhecimento destes dados
e da série histórica dos orçamentos, os
parlamentares poderão se orientar para
recompor ou rejeitar programas de investimento", afirma Alves dos Santos. O
cadastro orçamentário deve ser liberado
pela Secretaria de Orçamento e Finanças
nos próximos dias.
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Arinos acha que
conteúdo não
será alterado
BRASÍLIA- O senador Afonso Arinos (PSDB-RJ) disse que a Comissão de
Redação da Constituinte, da qual é copresidente, não tem o poder de alterar o
mérito de dispositivos da nova Carta aprovados pelo plenário da Assembléia. "Se
alguma alteração gráfica implicar em modificação do conteúdo não poderemos
fazê-la", opinou Arinos, ressaltando que a
decisão final caberá aos integrantes da
Comissão, na primeira reunião do grupo
marcada para terça-feira.
"É imprevisível o resultado da reunião", confessa o senador do PSDB fluminense, certo de que o debate sobre a
possibilidade ou não da comissão de Redação sanar omissões do plenário na nova
Constituição ou trocar parágrafos e incisos
entre si vai dominar o primeiro encontro,
que será mediado pelo deputado Ulysses
Guimarães, presidente efetivo da Comissão, enquanto Arinos e o Senador Jarbas
Passarinho (PDS-PA) co-presidem o grupo. A principal divergência é em torno da
limitação de 12% para os juros reais.
Se a Comissão de Redação, por exeJUplo, transformar o parágrafo 3° do artigo
194, que trata da limitação dos juros reais,
em inciso, uma alteração à primeira vista
técnica, ocorrer,á uma mudança de conteúdo, pois, como inciso, o dispositivo
estará ligado ao "caput" (abertura) do
artigo, que remete a regulamentação para
a Lei Complementar. Dessa forma, a
limitação de 12% só entraria em vigor
com a aprovaçã'o da Lei, encerrando o
debate se a medida é ou não autoaplicável com a promulgação da nova
Consti.tuição.
Arinos acha que nesse caso seria
"prudente" uma lei para explicar o dispositivo, uma vez que, na sua opinião, é um
dos assuntos de maior repercussão aprovados pela
Constituinte.
Além da limitação dos juros
reais, existem
cerca de 60 outros dispositivos
da nova Carta
envolvendo mérito ou omissão
que a Comissão
de Redação
avaliará a partir
de amanhã.

Congresso não está pronto
para ter poderes de volta
BRASfLIA: ..-l:j 'Senado pediu recente-

mente

o Banco Central alimentasse os

assessoria da Câmara cobre 14 áreas de
conhecimento, dentre estas administração,
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Vida Nova
A licença dos pais
Estou grávida e o nascimento do meu filho está..-====-=·==~=~
previsto para novembro.
Quero saber sobre a licença '
à gestante. De quantos dias
será? E quanto tempo dura·
rá a licença-paternidade do
meu marido?
Carla Lisboa, Bauru, São
Paulo.
A licença à gestante a
que Carla tem direito é de
120 dias, conforme o novo
texto constitucional. É uma
norma auto-aplicável, sem L.....--------.:11
necessidade de leis ou regulamentos que a completem para
produzir seus efeitos. A exceção do prazo da licença,
continuarão em vigor os dispositivos a respeito já existentes na lei.
A preocupação da pergunta é também saber se o fato
de já estar grávida não significa condicionamento à duração anterior da referida licença. Não. Basta que ela seja
viabilizada Jogo após a promulgação da nova Carta e o
prazo será o desta. Alguém que já estivesse usufruindo da
licença de gestante no momento da promulgação é que,
numa interpretação razoável, continuaria pelo prazo anterior. Mas essa interpretação não afasta a possibilidade de
entendimento diferente pela Justiça. Isto porque, na data
da promulgação, o benefício já teria sido concedido e de
forma perfeita em face da legislação vigente no momento
em que se deu a concessão.
A norma constitucional diz expressamente: "sem
prejuízo do emprego e do salário". Significa que, se uma
mulher for demitida da empresa e consiguir comprovar que
tal fato aconteceu em consequência de uma licença à
gestante, ela será reintegrada ao emprego pela Justiça do
Trabalho.
A imprensa tem noticiado exigências de empresas
para que as mulheres comprovem ligadura de trompas para
serem empregadas. Esta prática pode motivar sérias punições porque afronta dispositivos constitucionais sobre não
discriminação e ainda objetiva, claramente, burlar um
direito. Só que aí se manifestam as deficiências de fiscalização ou a dificuldade de fazer prova em juízo.
Quanto à licença-paternidade para o marido da
Carla, será de cinco dias. A lei, no futuro, vai regulamentar o assunto, em face, talvez, de condições específicas.
Mas uma regra transitória estabelece que, enquanto não
vier a lei, tal licença será de cinco dias . Salvo se a legislação
acontecer antes de a cegonha trazer o nenê já a bordo,
valem estes cinco dias previstos por enquanto.
João Gilberto Lucas Coelho
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Dúvidas sobre a nova Constituição podem ser esclarec1das através de
consulta ao JORNAL DO BRASIL, Seção Cartas- V1da Nova , Aven•da Brasil.
500. 6° andar, CEP 20.949.

Desejo de deputado que
luta contra o câncer é
ter nome na nova Carta ·
BRASÍLIA- No dia 1° de setembro, quando os constitui o ~
tes se reuniam para a última sessão de votações, o deputado
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mente que o Banco

os
computadores do Prodasen, seu centro de
processamento de dados, com i~formaçõe.s
sobre taxas de juros, acordos internacionais,.., 1
particularmente os relativos à dívida externa,
e política monetária. Recebeu apenas informações sobre bolsa e câmbio, assuntos que
são veiculados diariamente nos meios de
comunicação. Em represália, os senadores
suspenderam o convênio com o Banco Çentral.
Para o 3° secretário da Mesa, senador
Dirceu Carneiro (PMDB-SC), o episódio
antecipa a dificuldade que o Congresso enfrentará para fazer valer, diante do Executi. vo, a p'rerrogátiva de decidir questões na
estratégica área econômico-financeira, resta. belecida.no texto da futura Constituição, que
deverá entrar em vigor a 5 de outubro. Além
da resistência do governo, deputados e sena. dores .terãó de lutar contra outro obstáculo,
no exercício dos poderes suprimidos pelo
golpe militar de 1964: a falta de informações.
"O Banco Central e o Ministério da
Fazenda julgam que esses dados vão ser um
arsenal para a oposição. Mas acho isso um
atraso. O parlamento brasileiro é uma instituição desinformada e precisa se equipar
para suas novas atribuições", diz o senador.
Assessoria- Se no Senado, que
conta com 145 assessores graduados - 12
têm doutorado e outros 12 mestrado - e
uma. infraestrutura mais aparelhada, há
preocupação, na Câmara a situação é desalentadora. Antônio Neuber Ribas, diretor da
Assessoria Técnica, acha que a Câmara,
apesar de também contar com um quadro
técnico qualificado, não está em condições
de atender à demanda que será criada depois
que a nova Constituição entrar em vigor. De
pronto, Ribas defende a contratação, por
concurso, de 40 novos assessores.
Só há 58 assessores legislativos na Câmara. As áreas mais deficientes, segundo Ribas ,
são informática, energia nuclear, saúde,
meio-ambiente, orçamento e economia. A

assessona da Câmara coore n áreas e
conhecimento, dentre estas administração,
política rural, arquitetura, direito, econo.) UÜ\, g!)qgrafia, educação e saúde. No Senado, as áreas são subdivididas em 12 e abrangem as ciências sociais, econômicas e jurídicas.
O diretor da assessoria legislativa do
Senado, Edgar Lincoln de Proença, idealizou uma divisão em cinco grandes áreas, que
deverão incluir orçamento público e discurso
parlamentar. Não há previsão de concurso
para assessores de alto nível no Senado, mas
o presidente da Casa, senador Humberto
Lucena (PMDB-PB) , pretende contratar
profissionais universitários, para trabalho
temporário.
Banco pobre - O Centro Gráfico
do Senado (Cegraf), com capacidade para
imprimir 15 mil páginas por hora e com 1.557
funcionários , dos quais 800 entraram sem
concurso em 1984, também precisa renovar
sua maquinária comprada em 1968, conforme seu diretor, Agaciel da Silva Maia. O
Prodasen tem um computador IBM, com
capacidade para processar 15 milhões de
informações por segundo, e 1 200 terminais.
É um sistema que funciona satisfatoriamente
no âmbito do Senado, mas tem apenas 300
terminais para colher informações de fora.
Preocupado com a pobreza do banco de
'dàdos dó Prodasen, o senador Dirceu Carneiro diz que a prhneira atitude do Congresso, "se não quiser se envergonhar de suas
decisões quando a nova Constituição estiyer
em vigor", será obter informações do Executivo.
"Temos que nos ligar com o mundo. Na
França, há um fluxo de 80% de informações
entre Executivo e Legislativo, através do
processo de infmmatização. Os 20% restantes o Legislativo francês obtem do Executivo
através ~e requerimento" , diz Carneiro.

BRASÍLIA- No dia 1° de setembro , quando os constituin'
tes se reuniam para a última sessão de votações, o deputado
Norberto Schwantes (PMDB-MT) . 53 anos, que desde 1980 luta
contra o câncer, emocionou o plenário e foi ap laudido ao
comparecer aos trabalhos trazido por um a ambul ância, após un1
tratamento por quimioterapia num hospital de Goiãnia. Agora,
tudo que Schwantes quer é viver até o dia 5 de o utubro , par'!
participar do ato de promulgação e assinar a nova Constituição,
"Todos os dis converso com meus leucóci tos (anticorpos)
para que não deixem de atacar minha doença" . conta Schwantes l
consciente de que tem pouco tempo de vida. Durante a semana
pasada, ao ditar um depoimento para sua mulher, Gertrudes,
Norberto déixava escapar seu último desejo: "Peço a Deus que
me dê mais 30 dias de vida para que eu assine a Constituição".

Perseverança - O câncer de Norberto Schwantes,
filho de um agricultor do município de Carazinho, no Rio Grande
do Sul, começou a se manifestar na pele, quando ele trabalhava
no projeto Canarana, uma cooperativa de pequenos produtores
rurais gaúchos que emigraram para Mato Grosso. No encerramento das votações na Constituinte, a doença já tinha atingido o
fígado.
"A mente é meu remédio número um", diz Schwantes, que
na eleição de 1986 ficou na primeira suplência. Ele · assumiu a
cadeira de constituinte na vaga do deputado Percival Muniz
(PMDB-MT), que se licenciou para concorrer à prefeitura de
Rondonópolis.
Pastor luterano, Schwantes atualmente dedica seu tempo a
escrever um livro contando sua experiência de colonizador em
Mato Grosso. Organizado pelo jornalista Luís Salgado Ribeiro, o
livro relata o processo de transferência de colonos do município
de Tenente Portela (RS), comandado por Schwantes, para a terra
prometida do cerrado matogrossense.
Foi assim que em 1971 as primeiras 40 famílias de Tenenté
Portela desembarcaram em Altamira (PA) em busca de terras
cultiváveis. Em seguida um novo grupo seguiu para Barra do
Garças (MT), onde se deu início ao Projeto Canarana.
Schwantes. é tido como o responsável pelo surgjmento de
três novos municípios no interior do Mato Grosso: Agua Boa,
Canarana e Nova Xavantina . Ele conta que, após pressões de
especuladores de terra e grandes empresários rurais junto ao
Conselho de Segurança Nacional, o então presidente Ernesto
Geisel retirou o apoio ao Projeto Terranova.
.
O deputado Norberto Schwantes assumiu o mandato no
início do ·segundo turno de votações. Compareceu a todas as
sessões até a última semana de esforço concentrado, quando teve
de se hospitalizar em Goiânia para tratamento de quimioterapia.

Legislativo reassume seu papel

,

...

Relegado nos últimos 20 anos a uma
posição de inferioridade com relação ao
Poder Executivo, o Poder Legislativo readquire, com a nova Constituição, papel de
centro de decisões. Só a Comissão Mista de
Orçamento, formada por senadores e deputados, terá tantos poderes quanto os que são
conferidos ao ministro da Fazenda.
A partir de 5 de outubro , quando a nova
Constituição estará vigorando, caberá ao
Congresso, entre outras prerrogativas, aprovar acordos internacionais que acarretem
ônus para o país, sustar atos do Executivo
que exorbitem sua competência, apreciar
concessões de rádio e televisão , autorizar a
exploração de riquezas minerais em reservas
indígenas e dispor sobre o orçamento da
União.
As comissões técnicas do Senado e da
Câmara dos Deputados também ganharão
maior poder. Elas poderão , por exemplo,
discutir e votar projeto de lei, dispensandose o pronunciamento do plenário; convocar
ministros de Estado; emitir parecer sobre
programas de obras e planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento; e
acompanhar os atos de regulamentação e de,
elaboração da proposta orçamentária e, posteriormente, a execução do orçamento.

Os congressistas terão atribuições importantes como a nomeação do presidente e dos
diretores do Banco Central, a escolha de dois
terços do ministros do Tribunal de Contas da
União e todas as decisões referentes ao
programa nuclear. A alienação de terras
públicas com área superior a 2 500 hectares
exigirá aprovação da Câmara e do Senado.
As CPis (Comissões Parlamentares de
Inquérito) assumirão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Além
disso , o Executivo pederá o poder de legislar
por decreto-lei.
Uma das mais importantes modificações
introduzidas pela nova Constituição concede
ao Congresso a atribuição de fiscalizar a
União, podendo requerer inspeções e auditorias nos órgãos públicos das administrações
direta e indireta. A Comissão Mista de
Orçamento do Congresso, poderá, até , sustar despesas públicas, quando comprovado
que o gasto poderá causar dano irreparável
ou grave lesão à economia pública. A Comissão examinará e emitirá parecer sobre os
projetos de orçamento anual e diretrizes
orçamentárias, plano plurianual e créditos
adicionais.

Schwantes acredita

mente
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CUT prepara mandado de injunção
BELO HORIZONTE - Quando
a nova Constituição for promulgada,
no próximo diq 5 de outubro , os
sjndicatos fili<ldos à CUT (Central
Unica dos Trabalhacjores) já estarão
preparando os primeiros mandados
em injunção , para exigir na Justiça o
cumprimento ·de .preceitos constitycionais como o salár"
íI
·ust
e sufic· te ara ue o tr 1 dor
~.ustente sua fam1 1a e <J ~o
dos em re
lucr
em.m:esa3>, revelou, nesta capital. o dire-torcfo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos) , Walter Barelli.
"Promulgada a Con stituição,~
verá direitos adquiridos que J®QS
~ Por isto , vamos , em
vários pontos do país, através dos
sindicatos, reivindicar esses direitos'', afirmou Barelli , explicando
que vários sindicatos já estão discutindo a melhor forma c)e assegurar os
direitos constitucionais dos trabalha-

dores, no Supremo Tribunal Fe- do Campo, para quem os sindicato~
deral.
cutistas poderão até mesmo vir a ser
A secretária do grupo jurídico da os primeiros a usar o mandado de
CUT, Sílvia Portela, disse que há 10 injunção, "como conseqüência da
dias)S advordos d~ sindicatos filia- preparação que estão fazendo".
Ele adiantou que dois dos princidos a centra se reumram para traçar
as pnmeirasÜJretrizes de ação con- pais preceitos constinícianai~41J~ os
junta para a utilização dos novos ·smdicatos poderão cobrar na justiça
instrumentos jurídicos institucionali- 5ao a participa~ão nos lucros d§s
zados pela nova carta, como o man- em_presas, pelos empre&ados, e_a
dado de injun.;ão e mandaao de nxaçãoae um saiano mimmo que de
Sêguranca coletivD - contra atos das .fato se1a capaz de sustentar uma
autondades pública5 que se conside- fãmtha , como revê olexto constitura sere m lesivos a direitos '·líquidos e cion· . osé 1queira disse ainda que , i!
certos''.
em tese, o mandado de segurança
· Segundo Silvia Portela , a CUT coletivo, criáao e a ons m e, Já
quer que os sindicatos centralizem e po ena ser utiliza o pelas centrais
uniformizem sua ação, para evitar sindicais, federações ou sindicatos de
que um mandado mal preparado por trabalhadores, contra o corte do gaum dos seus sindicatos inviabilize tilho salarial de julho do ano passaoutros. "Nossa orien tação é de fa- do , wlo Plano Bresser.
alter Barelli garante, entretanzermos bem-feito, não exatamente
de chegarmos na frente nestas reivin- to, qu.e o Dieese não está preocupadicações na Justiça" , enfatizou o do umcamente com estes aspectos da
advogado José Siqueira. do Sindica- nova Constituição, mas com as conto dos Metalúrgicos de São Bernardo guistas básicas que os trabalhaaõre'.§..

tiveram . "Acredito que ganhamo~~
muito pouco e, rande arte do ue
se con
· · a rec1sa ser re uamentada. É necessário que os sm
d1catos se organizem para efetiva·
mente conquistar na legislação ardinária aquilo que já parece .ser direito
consagrado pela nova Constituição.
Vamos ficar atentos, pois muita coisaque consideramos hoje como vitória podem ainda se transformar em
derrota" , .advertiu: .
A soc1óloga SilVIa Porteia revelou que o grupo de trabalho da CUT
que ~reparou as propostas para a
constituinte já está se preparando
para acompanhar toda a elaboração
da iegísiação ordinãria, a fim de
eVitar que aquelas conquistas apontadas por Ba;~lli se~an:t perdi~a.s. ::Q..
texto tem vanos direitOS su eJtos a
regu amenta ~o e é necessáno evitar
a sua rocrastma ~o o ue aca ana
s1gm 1can o o tmpe 1mento do
cumprimento das decisões da Constituinte", afirmou José Siqueira.

Fotos de Waldemar Sabino
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Meneguelli eleito
para 3° mandato

Governo acusado
de ser omisso

BELO HORIZONTE - Com os
votos de 3 mil 557 dos 5 mil 96 1
delegados votantes no 3° Concut , o
líder metalúrgico Jair Meneguelli foi
eleito, ontem, par<J seu terceiro mandato consecutivo à frente da Centr<Jl
Única dos Trabalhadores. Sua chapa. a
de número ? i,•·
~, 'T

BELO HORIZONTE - Representantes de 50 centrais e entidades sindicais
estrangeiras, que participaramdo Terceiro Congresso Nacional da CUT, divulgaram ontem um documento, que sp·
enviado hoje ao ministro da Justi'"
In Brossard denunciP., -i "

íl íl« i ~t ·
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Calor leva a blecau

Informe JB
preço do barril do petróleo
O continua
despencando ladeira

abaixo - foi cotado na semana passada a US$ 13,00.
Não faz muito tempo, no final
da década de setenta, se espalhou
pelo mundo inteiro a histeria de que
os preços do petróleo caminhavam
para o patamar dos 40 dólares o
barril.
Foi este erro de visão que levou,
por exemplo, o Brasil, à cata das
chamadas fontes alternativas de
energia.
Houve, inclusive, o caso de um
ministro, César Ca!s, que chegou a
cogitar em 1979 da idéia de se obter
combustível pela utilização do gás
contido no estrume do rebanho nacional.
A idéia foi fulminada pelo então
ministro do Planejamento Mário
Henrique Simonsen com um argumento definitivo:
- Não é o caso de se criar a
Bostobrás?
A Bostobrás não ·saiu. Mas enquanto os outros países se voltavam
para o petróleo - abandonando pesados investimentos em minas de
carvão e outras fontes alternativas -. Brasil inventou o Próalcool.

Brasil

com a Itália-, é o maior exportador de
capitais do mundo.

Fora de tom
O compositor Chico Buarque causou um grande estrago na festa de
inauguração do comitê do candidato a
vereador Gilberto Gil, em Salvador.
Fez questão de elogiar o governador
Waldir Pires- que tem sido acusado de
ter vetado o nome de Gil a prefeito da
cidade.

Ironia
O número do telefone residencial do
aguerrido presidente do Sindicato dos
Bancários de São Paulo , Gilmar Carneiro dos Santos, ligado à CUT, pertence
agora a um novo assinante - o Banco de
Boston.
Ironia da Telesp.

Sem discriminação
Reviravolta na cúpula do BNDES.

O economista Carlos Lessa, da ala
esquerda do PMDB, será reconduzido à
diretoria do banco.
Prevaleceu dentro do governo o critério técnico - defendido pelo presidente do banco, o empresário Márcio
Fortes.

Carga pesada
Se o prefeito carioca Saturnino Braga ceder às pressões do PDT, o salário
..,... '~io dos 2.500 funcionários da Câma. • ~ dore~ " ~s? a s~ ~' ~'

CAMPO GRANDE- 0 superaqueci-.
mento dos dispositivos de distribuição de
energia elétrica da subestação de Campo
Grande provocou vários blecautes, de três a
cinco minutos cada um, neste final de
semana. A queda constante da energia, com
o desligamento automatizado de sete circuitos para evitar incêndios, ocorreu em razão
da elevação da temperatura para até 38
graus, ao meio-dia. O calor constante é
reflexo de 74 dias sem chover em Campo
Grande, deixando também a cidade sob
uma névoa seca. O índice de casos de
desidratação, faringite e problemas respiratórios aumentou tanto quanto o comparecimento maciço da população aos balneários
e clubes sociais, nos fins de semana.
Os blecautes devem ser freqüentes, a
partir de agora, segundo a Empresa de
Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul
(Enersul). O último corte de energia, ocorrido ontem à tarde, durou 26 minutos e teve
como agravante um grande incêndio na
fazenda Bonito, no município de Brasilândia, que atingiu a linha de alta tensão que
interliga a Hidrelétrica de Jupiá à capital,
atingindo também as cidades de Corumbá,
Coxim e São Gabriel do Oeste. O incêndio
preocupa a direção regional da Eletrosul,
como explica o diretor técnico José Augusto
Guedes: "O fogo está acontecendo a 30
quilômetros apenas da Usina de Mimoso, e
a área é de grande risco por ser uma região
de reflorestamentos."
A estiagem prolongada em Mato Grosso do Sul, que em algumas regiões chega a
completar 90 dias, agrava-se a cada dia em
· í n40Km de Camoo nra11cl , \ o -le
\ •I"•

o prefeito decretou, há um
de emergência. O númerc
ex-arrendatários já ultrap
lias. Além de trabalho, l
coordenadoria de Defesa
limitou-se a fazer um levan
nar da situação, que já
outros municípios próximo
e Tacuru, onde o número
dos é superior a 300. 1
Trabalho, Ezachel Nascim
tem a região e prometeu u
de emergência com a criai
trabalho, principalmente a
mitidos das destilarias de <
A grande mortandade
rios que deságuam no Pa1
Grossense "é um fcnômen
o secretário de Meio Ambi
Nilson de Barros. Ele expi
tandade ocorreu apenas e
onde, devido ao assoream
nais naturais foram obstrui
os peixes não tiveram forç
rios para a desova (perio<
que se prolonga até jan
mortandade ocorreu no Ri<
te do Paraguai, próximo ;
Porto Murtinho (510 km
Sema planejou junto à Sup
Desenvolvimento da Pesca
ração da pesca nessa regiã
que isso não resolveria o
peixes continuariam tentan
pesca acabaria sendo um ri.
essa reprodução ictiológí
secretário milsoq de Barr

Vida Nova
A aposentadoria
"Estou com
tempo de me aposentar. Seria interessante esperar a nova
Constituição? O cálculo da aposentadoria
se altera? Em caso
positivo, quando entra em vigor tal modificação?"
Marcelo Espfndola de Aguiar, Nova
Iguaçu, RJ
O cálculo da.
aposentadorlli, se undo o novo texto constitucional
passará a ser feito sobre a méd1a os
u timo~
salários e contn uicão para a Previdência, comgiáos m~netariamente mê~ a mês e comprovada a
~landade , de seus reaJustes. Isto quer dizer que
um contnbumte que tenha recebido aumentos que
atendam à correção monetária fica com o valor de
sua aposentadoria preservado destes problemas e
pode até receber mais como aposentado do que em
seu último mes de traoalho, se seus aumentos não
fõram corretOs: Por optro lado, é e.Yitado o proble· 11
!!!!_de aumentos artificiais, às vésperas da aposentadona, o ue é um olpe na l'revldêncla, que é um
ndo mantl o por to os n s e precisa ser prote_gido.
·
~ualmente, o cálculo da aposentadoria é feito
~m base n~ média das últimas contribuições, mas.
~· Quando a gente se aposenta, já sai
peraendo, recebendo um valor menor do que receberia se continuasse no emprego.
-
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~arner ~ó

atinge São Paulo e cidade
•
do Interior decreta emergência

a_poiará,noineSeca
a pres"tdenc"ta da Camara
•

depois de promulgação
?

BRASII:IA --:~reside~te José Sarney não apoiará neSÃO PAULO- Sob um calor de 35
~um_ nome a presJdencJa da <:amara enquanto a nova Constitui-graus, a pequena cidade de Mirandópoç~o nao for prom~lgada, no d1a 5 de outubro. Até lá, o Governolis, a 600 quilômetros de São Paulo, na
nao pretend~- adiantar qualquer preferência ou veto aos doi egião noroeste do estado, está vivendo
nomes que. Ja ~e apresentaram para a sucessão do deputadoum dos piores dramas de sua história,
Uty;ses Gu!~araes:? relator da Constituinte, Bernardo Cabral e,atingida por um inédito peóodo de seca
que já ultrapassa 90 dias, sem uma gota
o 1 secretano da Camara, Paes de Andrade.
A decisão foi tomada ontem durante reunião do Conselho sequer de chuva. O quadro é o mesmo
Político do Governo, no Palácio da Alvorada. Segundo 0 líder doem todo o interior de São Paulo, mas em
Governo no Senado, Marcondes Gadelha Sarney- ainda vai Mirandópolis a situação é tão grave que a
decidir se será politicamente aconselhável du não 0 Palácio do prefeitura do mu~icí~io de~ta:ou ontem
Planalto assumir uma posição em relação à disputa:
estado de emerg::nc1a, o ultimo pass?
Nomes_ "O governo n· t
· , f
d
antes da decretaçao do estado de calami. .
.
ao em um JUIZO orma o sobre dade pública.
H'a 20 d'1as a De fesa c·lVI·1 da c1'dade
. se
A deve
linha participar
ev 1 desta
t disputa, e neste caso
, ' com. qual candidato
.
·
M
d
l'
pr a ec~n e, neste m~mento, e a do nao envolVImento iniciou um rigoroso esquema de racionado
expectativa pessoal é de que isto aconteça menta de água, mas a maioria dos comer- F alta água em iran ópo ts
suas plantações e, além do mais, estamos
tam~m depois ~o d1a 5 de outu~ro~, reve.lou Gadelha, que já ciantes e dos moradores da região central
em época de colheita e a cultura da canamanifestou publicamente seu apmo a candidatura do deputado de Mirandópo!is - a parte mais alta de-açúcar, nesta fase, não precisa de
Paes de Andra~e.
.
está sofrendo com o abastecimento premuita água", explica José Dib Assada,
Embora nao.esteJa d~scartada a possibilidade do lançamen- cário . Diversos estabelecimentos comerpresidente da Comissão de Defesa Civil
to de uma terceira candidatura à presidência da Câmara, 0 ciais, como lanchonetes e supermercada cidade.
senador M~rcondes Gadelha, no entanto, acha que dificilmente dos, estão fechando suas portas antes ~o
Entre os pequenos pecuaristas, enela decola~a. Mas um assessor do Palácio do Planalto garantiu horário normal. Algumas escolas d.Istretanto, a falta d'água começa a causar
que o presidente Sarney poderá apoiar um nome mais afinado pensm seus alunos na hora do recreio,
prejuízos, matando o gado ou diminuincom a política que vem sendo executada pelo Planalto. "Os pois falta. água para co~inhar a merenda e
do - e muito - o seu peso . Numa
deputados Paes de Andrade e Bernardo Cabral votaram pelos os banheiros são mantidos completamenespécie de mutirão, esses fazendeiros
.
.
quatro anos de mandato para 0 presidente Sarney", lembrou 0 te fechados. .
estão
recebendo a ajuda dos usineiros da
assessor do Planalto.
Com 18 mil habitantes na area urbaregião, que se cotizam e alugam cami0 nome do ministro Prisco Viana chegou a ser cogitado pelo na e vivendo praticamente _de uma prós- nh~s-pipas que trazem água de outras
Planalto e um terceiro nome que vem se d0
. d
1 pera cultura de cana-de-açucar e de uma
cidades, como Três Lagoas, já em Mato
n . ext~mdma,_od peda pecuária destinada a sua subsistência,
cúpula do governo_ e que J·a' con.ta c
om a s1mpa Ia o I er o Mi d, ,.
fr
d
Grosso do Sul, a 80 quilômetros de
PFL na Câmara José Lourenç _ ,
d d
d
.
ran opo 1s esta en entan o a seca
,
o
e o o eputa o LUiz
d "O
· ·
•
· h
Mirandópolis.
.
como po e.
s usmeiros tem nac os e
Henrique, ex-ministro da Ciência T
Mesmo com a ajuda de proprietários
_
.
e ecno1ogia.
alguns pequenos lagos para abastecer
lnflaçao - O presidente Sarney e as lideranças do PFL e
do governo na Câmara e no Senado também discutiram os rumos
da ~cono~ia. O deputado José Lourenço informou que Sarney
esta entusiasmado com o aumento das exportações brasileiras e
A cultura do trigo não é empregadora de
CURITIBA- As culturas de trigo,
com a redução do índice de desemprego no país. Por outro lado
mão-de-obra volante e, portanto, as percafé
e
cevada
são
as
mais
atingidas
pela
Sa~ey está preocupado com o superávit da balança comercial'
das não trazem como conseqüência o
registrado em US$ 3,4 bilhões.
' estiagem de mais de dois meses no Paradesemprego no campo. A cevada é plan"O pr~sidente considera que este superávit é muito alto e ná, e os prejuízos se aproximam de Cz$
tada no centro e no sul do Paraná e ,
75 bilhões. A Federação da Agricultura
9ue ~em tido uma. grande influência no comportamento da
segundo estimativa da Federação da
do estado calcula os prejuízos com o trigo
inflaçao. Mas o presidente acha que a inflação está sob controle e
Agricultura, das 95 mil toneladas previsem Cz$ 55 bilhões, e com o café que em dezembro, em função dos cortes no orçamento, ela não colheita que será feita em maio do ano
tas para esta safra, 10% já foram perdideverá ultrapassar a casa dos 20%. ", afirmou Lourenço.
dos. Se não chover imediatamente, as
que vem- em Cz$ 19 bilhões (valores de
perdas aumentarão para 20%. A redução
hoje). A cevada, com uma produção bem
da produção prejudicará uma indústria
menor, deverá dar prejuízos de mais de
de Entre Rios, município de GuarapuaCz$ 500 milhões. A lavoura do café é a
va, a 260 quilômetros de Curitiba, única a
principal responsável pelo desemprego
beneficiar o produto.
no campo. Com uma área total de 450 mil
hectares,
os
cafezais
têm
cerca
de
220
mil
BRASíLIA- O presidente do PMDB, Ulysses Guimarães,
A federação ainda não avaliou com
precisão os prejuízos na pecuária, mas
está disposto a repudiar qualquer interferência externa no proces- empregados permanentes. Segundo o
sabe que eles são grandes. Segundo Steso de escolha pelo partido do candidato à sucessão do presidente consultor da Federação da Agricultura,
fanello, a produção de leite caiu, em
José Sarney. Numa referência expressa ao prefeito Jânio Quadros Eugênio Stefanello, a estiagem está fazendo com que os produtores deixem de
agosto, de 40 milhões de litros para 35
e seus encontros com o governador de Minas, Newton Cardoso,
fazer a capina, o combate às pragas e a
milhões de litros. Só não faltou leite no
Ulysses foi claro: "Isso nós vamos decidir em convenção. Ele
adubação, trabalhos para os quais são
mercado porque o consumo está decain(Jânio) foi meu colega de faculdade, é meu amigo, inclusive, mas admitidos os trabalhadores volantes. A
do, por causa dos preços do produto e
não é do PMDB. Esse assunto vai ser definido pelo partido. Pelos falta desses tratos culturais, aliada à seca,
seus derivados. Na pecuária de corte , os
pemedebistas, em convenção."
que impede a floração, de acordo com
animais estão perdendo muito peso e um
Ao retomar a rotina de condução dos trabalhos da Consti- Stefanello, deve reduzir a safra a ser
número não estimado de reses morreu
tuinte e da Câmara, Ulysses, que vem sendo apontado como colhida em maio do ano que vem de 6
por falta de alimento.
virtual candidato do PMDB ao Palácio do Planalto voltou a mihões de toneladas, que era a previsão
A 'falta de chuvas poderá trazer ainda
insistir que sua atenção está concentrada na con~lusão dos inicial, para 5 milhões de toneladas.
conseqüências desastrosas para as
trabalhos da nova Constituição e nas eleições municipais. GaranAs perdas com o trigo só não foram
culturas de feijão (o plantio está atrasado
tiu que somente após 15 de novembro é que se preocupará com a maiores porque a produtividade da ree os primeiros 40 mil hectares semeados
gião
norte
do
estado
compensou
os
presucessão presidencial.
foram totalmente perdidos) e da soja,
Ulysses disse que o grupo formado à sua volta está traba- juízos do oeste, muito atingido por geaque Qeveria começar a ser plantada a
lh ndo o
tido de montar uma estraté ·a de ação Qara das rimeiro, e de is ~la _seca. A
•
.&........1 ....-.,. ......'" -

go~erno. ~ mmh~

Paraná perde Cz$ 75 bilhões

Ulysses diz que só o
PMDB define candidato

rurais e outras prefeituras , a água doada
a Mirandópolis é insuficiente para abastecer toda a cid.ade, servida, em épocas
normais, por duas grandes represas São Lourenço e Santa Helena - com
capacidade para fornecer mais de 250 mil
litros por hora. " Esses dois mananciais
estão completamente secos", informa
Luís Oscar Ribeiro, oficial de gabinete da
Prefeitura. Como solução provisória, estão sendo abertos quatro poços semiartesianos, mas o sistema de extração e
distribuição da água ainda é bastante
precário. " Decretamos o estado de emergência para fazer um alerta à população e
pressionar o governo estadual a nos entregar verbas a fundo perdido", diz Ribeiro.
Enquanto o dinheiro não chega, a
vida no centro de Mirandópolis vai se
parecendo cada vez mais com a das
perdidas cidades do Sertão nordestino:
ruas e quintais cobertos de poeira, filas
em carros-pipas e muita reclama~ão . "Esta noite acordei às quatro da manhã para
lavar roopa" , conta a dona-de-casa Iracema Francisco de Lima, de 41 anos, há 30
na cidade, acrescentando que .a pouca
água que abastece sua casa chega só de
madrugada. "Até nossas sorveterias, que
ficam cheias neste calorão, estão fechando", diz Amilton Rufo, presidente da
Associação Comercial de Mirandópolis.
"Além da falta de banho, ainda perdemos o sorvete", lamenta.

Fogo mata peão
no Centro-Oeste
CAMPO GRANDE - Um homem
e 200 reses morreram carbonizados em
conseqüência de vários incêndios em
áreas rurais perto desta capital, iniciados
no final da semana passada e controlados
ontem pelo Corpo de Bombeiros. O fogo
voltou a ameaçar o maciço florestal, de
450 mil hectares, que se estende desde o
município de Ribas do Rio Pardo (a 90
quilômetros de Campo Grande) a Três
Lagoas, na divisa com São Paulo. Nessa
região, ocorreram vários incêndios e foram destruídos mais de 40 mil hectares de
pinus (pinheiros) e eucaliptos. Em agosto, perderam-se mais de 130 mil hectares
de pinus e eucaliptos no maciço florestal.
No reflorestamento da empresa Itapeva, onde um incêndio de grandes proporções destruiu mais de 50 mil hectares,
no mês passado, o peão Josino Resende
Chagas, de 64 anos, morreu carbonizado,
depois de ser cercado pelo fogo. Com a
ajuda de dois companheiros, ele tentou
controlar o fogo que atingia uma área de
eucaliptos, mas as chamas logo tomaram
conta de toda a floresta. Seus dois companheiros, um dos quais ficou ferido,
conseguiram escapar.
O incêndio no maciço florestal destruiu 17.700.hectares de pinus e eucaliptos da reflorestadora Transparaná. Uma
pequena guarnição de bombeiros de
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-íiiãloresproblemaS técnicos.
João Gilberto Lucas Coelho
Dúvidas sobre a nova Constituição podem ser esclarecidas através de
consulta ao JORNAL DO BRASIL. Seção Cartas - Vida Nova, Avenida
Brasil, 500. fP andar. CEP 20.949
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para propor
mudança em novas leis
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ontem à tarde, lhe perguntaram sobre o esquema de campanha nas 2,5 milhões de tonelaâas. Só uma que o p antio seja feito numa poca s .
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• •
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, - -- - . . . . -....
çando a Fazenda Nova, da Rio Pardo
presidencial, reagiu: "Que campanha? Eu vou ficar rouco de chuva nos próximos dias poderia aumen- Se isso acontecer, qualquer problema
Agroflorestal, onde já foram destruídos 8
tanto falar. Estou dizendo que este assunto só vai ser tratado tar 0 volume da colheita, mas a própria climático que ocorra poderá significar
mil hectares.
uma grande quebra na safra.
depois de 15 de novembro. Vou a várias capitais e cidades do federação não tem expectativa favorável.
interior. Não podemos fazer uma porção de coisas ao mesmo . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
tempo. Nós estamos envolvidos, agora, é na campanha municipal."

Waldir duvida que
]ânio apóie Newton

SALVADOR- O gesto do prefeito de São Paulo, Jânio
Quadros, que lançou o nome' do governador de Minas Gerais,
Newton Cardoso, à Presidência da República, e o dele próprio a
vice, foi, na verdade, uma tentativa de golpear diversas candidaturas de São Paulo, segundo interpretou o governador da Bahia,
BRASÍLIA- Preocupada com as reformulações jurídiWaldir Pires.
cas que ocorrerão no país tão logo a nova Constituição seja
promulgada, a Ordem dos Advogados do Brasil instala
"Foi um inteligente gesto de manobra política, dentro do
estilo de Jânio, de procurar gerar notícias, mas não significa que
hoje, em Brasília, a sua Çomissão Pós-Constjtnciooal. O
esta seja a chapa pela qual ele deverá lutar", explicou Waldir,
grupo, constituído por 12 aõvogados, chefiados pelo presiacrescentando que o prefeito de São Paulo poderá fazer ainda o
dente do Conselho Federal da OAB, Márcio Thomaz
~erá a missão de apresentar propostas para a ' lançamento de muitas outras chapas à sucessão presidencial.
O governador da B"ahia entende que somente após a eleição
elaboração de leis ordinárias e complementares, estudar as
garantias constitucionais criadas com a nova Carta e~ municipal de 15 de novembro a sucessão presidencial será trazida
à ordem do dia. "Hoje, nos encontramos na fase das cogitações
a entidad
vas funções ue recebeu, entre elas d er
naturais de candidaturas", salient.ou, dizendo ter conversado por
ara e 1r ao Su remo ribunal
a
e le íti
telefone, no domingo, com o presidente do PMDB, deputado
ecretos do
ec
- de inconstl uc1onalidade e e1s
Ulysses Guimarães, sem tratar de candidaturas .
. governo.
Waldir voltou a negar que esteja planejando transferir-se
_.-A Comissão é composta, entre outros, pelos advogapara o PSDB após a eleição. Afirmou que continua lutando pela
dos fábio Konder Comparato, Eros Roberto Grau, Sérgio
transformação do PMDB num partido ideologicamente definido e
~e ~lba.Menega~. ,Um~ das missõ~s da ~ com compromissos claros com a população.
com1ssão: est1mular as entidades secc1ona1s e estaduais da
Apesar disso, o governador disse que pretende utilizar-se do
OAB e se mobilizarem para a segunda etapa do processo
horário de propaganda política gratuita no rádio e na televisão
que será a elaboração das novas constituições estaduais e as
para trabalhar pela eleição do deputado Virgildásio Senna, do
PSDB, para a prefeitura de Salvador.
leis orgânicas dos municípios.
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Pesquisador teme
morte do Paranoá,
em Bras11ia

---BRADESCD -~~~

B criado
RASÍLIA - O Lago Paranoá,
artificialmente na época

Aviso aos Acionistas
Os Órgãos de Administração do
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. e
do BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO
S.A., em reuniões realizadas em 12.9.88, deliberaram majorar os dividendos mensais
que são pagos antecipadamente aos seus
acionistas, por conta de resultados apurados no final do semestre, de Cz$ 0,15 para
Cz$ 0,30 por ação.
Essa medida vigorará a partir de 3.10.88,
quando serão creditados os dividendos aos
acionistas inscritos nos registros daquelas Sociedades em 31.8.88.

...............................
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Lago pode estar perto do fim:
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Idéias
Os livros,
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os autores,
as tendências
.
cultu1'015.

da construção de Brasília para atenuar a seca da região, está morrendo.
A constatação é do limnologista Silas
Miranda, coordenador científico do
Projeto Paranoá, através do qual alunos e professores do Centro Educacional Objetivo, das Faculdades Objetivo, de Brasília, traçarão o mapeamento e tentarão controlar a poluição
do lago. "Hoje o lago é uma fossa,
amanhã matará até a vegetação em
torno dele", prevê Miranda.
A equipe - que conta com um
aerobarco, uma plataforma de pesquisa e dois barcos de apoio- encontrou
índices de fósforo e nitrogênio 36 mil
vezes acima do normal em locais do
lago. O excesso de fósforo e nitrogênio, se não for .tratado, dá origem ao
fenômeno do bloom - superreprodução de algas-, que acaba por
liberar gases como ácido sulfídrico e
amônia, causando enorme mau cheiro, como já ocorreu há 10 anos.
- O lago está em franco processo de degredação - afirmou o delegado distrital do IBDF (Instituto Brasi-

leiro de Desenvolvimento Florestal),
Jorge Florentino. O diretorpresidente do Centro Objetivo, João
Carlos Di Genio, revelou que no
último fim-de-semana, ao coletar
amostras, encontrou um pescador que
lhe disse que "pessoas estão atirando
um pozinho no lago que está matando
os peixes". Di Genio acredita que o
pozinho é sulfato de cobre, veneno
para impedir a multiplicação das algas
no fundo do lago, e quç as pessoas
sejam da Companhia de Agua e Esgotos de Brasília (Caesb).
O diretor de Tecnologia Ambiental da Caesb, Arides Silva Campos,
confirma o uso do sulfato de cobre "Este ano, uma tonelada nos 40 quilômetros quadrados do lago~· -, mas
nega que haja exageros que envolvam
riscos de vida.
- Para despoluir o lago, as duas
estações de tratamento de esgoto estão sendo modificadas e ampliadas afirmou Campos, que prevê a conclusão das obras para 1990.
Mas há quem ache o sulfato um
grande perigo:
- Esse sulfato de cobre é absorvido por quem bebe água do lago afirma Benjamin Sicsu, que há exatamente um ano era coordenador de
Assuntos do Meio Ambiente do Governo do Distrito Federal, e foi demitido pelo governador do Distrito Federal, José Aparecido, quando se de-

nunciou essa forma de despoluição do
lago e a malversação de fundos da
obra.
- Quem bebe essa água ingere
cobre, um metal que se acumula no
organismo- explica Benjamin. Para
ele, deve-se despejar o esgoto em
outro local , "e não jogar lá sulfato de
cobre, que é uma solução paliativa".
O aerobarco que trabalha no Projeto Paranoá foi desenvolvido pelo
Centro de Pesquisa e Tecnologia das
Faculdades Objetivo, que o batizou
de Pirabebé (peixe-voador, em tupiguarani). Embora voador, o Pirabebé
também atinge as partes mais rasas do
lago, no meio de aguapés, para medir
iqdices de poluição.
A velocidade máxima do aerobarco, que leva quatro passageiros e tem
potência de 76 cavalos-vapor, é de 64
quilômetros/hora. Equipado com um
motor 1.8, igual ao do Santana, o
aerobarco é refrigerado a ar, como
um Fusquinha ou uma Brasília, o que
lhe melhora o desempenho.
O Centro de Pesquisa e Tecnologia construiu o aerobarco graças a um
convênio com a indústria Levefort,
que cedeu o casco, fabricado em liga
de alumínio. Por sua vez, o Centro
desenvolveu os demais componentes.
Todos os cálculos de estrutura do
,aerobarco foram feitos por computador
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-Eleitor xtnga político e dificulta pesqutsa do Ibope
Cristina Serra
Como se não bastasse o fato de serem
confundidos frequentemente com vendedores inconvenientes, fiscais da Receita
Federal e até assaltantes, os pesquisadores do Ibope têm um novo e sério problema. Os eleitores não estão interessados
em falar de política, em geral não sabem
em quem vão votar nas próximas eleições, não têm preferência por nenhum
partido e frequentemente reagem com
xingamentos quando os políticos são citados nominalmente.
. Em todo o Brasil, o lbope tem cerca
qe 500 pesquisadores, 70 deles no Rio de
Janeiro, que estão nas ruas aferindo a
tendência de voto do eleitorado. Até
agora, a conclusão é uma só: o eleitor
está decepcionado com os políticos. Talvez isso explique a apatia que tem marcado a campanha municipal e a existência
de um surpreendente contingente de eleitores indecisos: cerca de 80%, segundo as
primeiras pesquisas feitas pelo lbope.
A pesquisadora Luíza Iara Matheus,
há oito anos no lbope, fez pesqúisas de
opinião nas eleições para governador em
1982 e em 86 e para prefeito, em 85. Ela
ácha que a diferença mais marcante do
eleitor nessas eleições e na próxima é
justamente o desinteresse pelo assunto.
"Nunca tinha visto um número de indecisps tão grande e tão perto da eleição
como agora", diz Luíza.
"Era o PMDB ... " - Nas
entrevistas que faz em lugares tão distintos quanto uma favela na Zona Norte ou
na portaria de um edifício chique na
avenida Vieira Souto, em Ipanema, ela
costuma ouvir algumas queixas mais frequentes do eleitor. "As pessoas acham
que os políticos são corruptos, só estão
interessados em tirar proveito da política
e, principalmente, estão decepcionadas e
se sentem traídas pelo PMDB por causa
do Plano Cruzado", conta. Quando pergunta qual o partido preferido do entrevistado, ela costuma ouvir: "Era o
PMDB. Agora ... "
"Política? Não quero saber". Esta é a
frase mais frequente que o pesquisador
"José Carlos Milério Lira ouve quando
aborda alguém na rua ou quando faz
pesquisa domiciliar. "Calculo que 50%
das pessoas que abordo não querem dar
entrevista sobre política. As pessoas
acham que os políticos são farsantes porque prometem muita coisa antes da eleição e não cumprem", diz Lira. Outro

experimentado pesquisador, Milton Rabello, chega a arriscar uma previsão. "O
número de votos nulos e em branco vai
ser muito grande nesta eleição. As pessoas estão muito desiludidas", assegura.
O desinteresse é muito grande entre
os moradores da Zona Sul da cidade.
"Política deixou de ser um assunto que
prende a atenção das pessoas, principalmente o público de classe média, que
alega não ter tempo a perder com pesquisa", avalia Lira. Nas áreas mais carentes,
a receptividade aos pesquisadores é muito maior. "O favelado se sente importante ao ser ouvido pelo lbope e é mais
atencioso", atesta o pesquisador Orlando
Naraccini. Há outros grupos que não
criam dificuldades para os pesquisadores.
São os aposentados, filiados a partidos
políticos e jovens na faixa dos 16 aos 18
anos. "Os jovens até se oferecem para
serem ouvidos. Muitos dizem que vão
votar no ano que vem porque a Constituinte aprovou o voto aos 16 anos e isso
aumentou o interesse deles por política",
conta o pesquisador Milton Rabello.
O mais atacado - O político
mais atacado, segundo os pesquisadores,
é o presidente José Sarney. Isso pode ser
sentido principalmente nas pesquisas de
avaliação sobre o seu governo. "Acho
que apenas uma entre 200 pessoas classifica de bom o governo Sàrney", calcula
Lira. Luíza confirma a informação: "As
pessoas costumam chamá-lo de desgt'açado, dizem que é o pior presidente que o
país já teve".
Ao mesmo tempo em que os pesquisadores percebem uma grande apatia, há
um político que desperta o interesse do
eleitorado, o ex-governador Leonel Brizola, presidente do PDT, principalmente
nas classes mais pobres, residente nas
favelas. Segundo o testemunho dos pesquisadores, quando perguntam em que
candidato o entrevistado vai votar em
novembro, ele pergunta "qual é o candidato do Brizola".
"Brizola é o único político com credibilidade nas favelas. As pessoas dizem
que votam nele porque ele foi o único
que disse que o Plano Cruzado não ía dar
certo e porque fez os brizolões", conta
Lira. Contudo, mesmo quando aponta
um político confiável, o eleitor revela
uma ponta de descrença. Foi o que concluiu a pesquisadora Eliete Cavalcante
quando ouvm de uma entrevistada por
que ela votaria em Brizola. "Pelo menos
Brizola tem um jeito simpático de enganar a gente", respondeu a entrevistada.

Candidatos culpam o TRE
Os candidatos, em geral, atribuem ao
rigor da fiscalização da Justiça Eleitoral
parte da responsabilidade pela apatia da
campanha para prefeito do Rio. O candidato do PDT, Marcello Alencar, por
exemplo, entrou ontem com uma repre'sentação na 1• Zona Eleitoral, pedindo o
: afastamento do coordenador de apoio
da Propagao-

funcionários atendem a mais de 200 pessoas por dia. Já foram liberados 241
comites e 139 veículos, sendo a maioria
do PDT. Bonfim informou que as autorizações são concedidas em cerca de dois
dias.
O coordenador da campanha do candidato a vereador Luís Orlando Cadorna
(PFL), Bahig Elias Jorge, no entanto,

A melhor técnica
nem sempre ajuda
Por um salário que varia em
torno de CZ$ 80 mil a CZ$ 120 mil
cruzados, os pesquisadores do Ibope
sobem morros, entram em bocas de
fumo, arriscam-se a serem enxotados
a vassouradas ou com um par de
mandíbulas no seu encalço, enfrentam uma cantada sem perder o Jair
play e até se expõem ao fogo cerrado
de um tiroteio. Cada pesquisador
tem uma história desse tipo para
contar. As dificuldades são de toda
ordem, mas cada um deles tem uma
técnica própria de abordagem, além
das normas do lbope, para diminuiIas.
Luíza Matheus, por exemplo,
acha que tem que dar o recado
rapidamente. "Com licença. Eu sou
do Ibope", diz ela, quando se apresenta ao entrevistado. "Nunca abordo a pessoa de lado porque ela pode
pensar que eu sou assaltante. Abordo de frente e com um sorriso",
ensina o pesquisador Luís Bonifácio
Amaral, supervisor nacional de campo do lbope.
O eleitor costuma ser ouvido na
rua ou na própria casa, quando a
pesquisa é domiciliar. Para não assustá-lo logo de cara, o pesquisador
pergunta primeiro a idade, profissão
e grau de escolaridade. A renda
familiar, nome e endereço completos
ficam por último, quando o entrevistado já está mais à vontade. Para não
induzir visualmente o entrevistado,
os pesquisadores do Ibope usam um
disco de papel com o nome de todos
os candidatos ao invés de uma cartela, onde o primeiro e o último nomes
normalmente chamam mais atenção.
No disco, o primeiro nome a se
destacar visualmente é sempre diferente de um entrevistado para outro.
O mesmo processo é usado para
saber o partido de preferência do
entrevistado. (C.S.)

O que é proibido
• Faixas e placas com mais de 2mx3m em
imóveis particulares, sem autorização expresSa do proprietário.
• Inscrições, pinturas ou pichações em
logradouros públicos ou particulares.

• Distribuição de mercadorias, prêmios e
sorteios pan propaganda ou alidamento
de

Polarização
no Rio ainda
é duvidosa
Rogério Coelho Neto
advogado Marcello ;Uencar, do
O
PDT, e o deputado Alvaro Valle,
do PL, estão forçando a mão para
manter uma polarização inconsistente,
que não se sustenta em fatos. Valle não
pode ser considerado um político tipicamente de direita, como deseja Alencar.
E o brizolismo não está tão em jogo,
nesta eleição- como em 1982, 1985 e
1986- para comportar, conseqüente-

mente, como aspira o candidato do PL,

de cassação dos direitos políticos das

a figura de um anti-Brizola.

capitais, o deputado Jorge Leite, do
PMDB, inicialmente, e o deputado Rubem Medina, do PFL, mais adiante,
tentaram ser o anti-Brizola. O eleitorado recusou o oferecimento de ambos,
não os reconheceu e Brizola, com meia
dúzia de apresentações na TV, elegeu
Satumino Braga, sem dificuldades.
O eleitorado fluminense, em 1986,
mais uma vez, escolheu Moreira para
ser o anti-Brizola. No confronto com
Darcy Ribeiro, o candidato brizolista,
Moreira ganhou por larga margem.
Agora, o fenomeno de 1985 pode, no
entanto, se repetir. Marcello Alencar, o
candidato de Brizola, tem tudo, pela
folga nas pesquisas, para repetir Saturnino. Com o carioca recusando-se a ver
em Álvaro Valle, Artur da Távola
(PSDB) ou José Colagrossi (PMDB) as
credenciais do verdadeiro anti-Brizola.

Em 1982, no restabelecimento das
eleições diretas de governador, a pola-

rização inicial era falsa. A deputada
Sandra Cavalcanti, do PTB, buscava
capitalizar, à época, o sentimento do
eleitorado fluminense contra a troca da
prestação de serviços por voto, que
caracterizava o governo de Chagas
Freitas. O deputado Miro Teixeira,
candidato do PMDB e de Chagas, foi,
naturalmente, escolhido por Sandra para adversário de confronto. Moreira
Franco, então no PDS, embora se lançando com atraso, acabou atropelando
os candidatos do PTB e do PMDB "Nem· Sandra, nem Miro" foi seu slogan - e puxou Leonel Brizola, do
PDT, para uma polarização verdadeira.
Na eleição de 1985, que elegeu o
prefeito do Rio, depois de um década

l

- afastamento 00 coor(ienaâor e apolO
· operacional da Fiscalização da Propaganda, Paul Araújo. O funcionário é acusado de ' uso de poder e falta de postura
-para o ciftgo que ocupa" e de perseguição
·contra Marcello Alencar.
Paulo Araújo tentou apreender domingo três veículos do PDT que integravam uma carreata em Guadalupe, subúr. ·bio do Rio, mas foi impedido por Mareei• ·lo, que mandou seus motoristas prosse- •guirem. Os carros, segundo Paulo, não
·tinham autorização da fiscalização eleito·
• •ral, e usavam som de alto-falantes antes
:- <lo horário permitido (14h). Ele apresen-tou um relatório ao juiz da P Zona
· Eleitoral, Roberto Wider, no qual pede
que o candidato pedetista seja processa'do por resistência a ato legal de funcioná:rio público (artigo 329, parágrafo 1° da
. Constituição).
' .. · A principal reclamação de Marcello
.Alencar no episódio foi quanto ao rigor
. ~excessivo da fiscalização, que dificulta a
• campanha nas ruas. Mas outros candidatos também reagem contra as apreensões
realizadas pelos 210 fiscais que trabalham
. 24 horas por dia, nas 38 viaturas a serviço
• -da P Zona Eleitoral. Até o dia 2 de
_-setembro, já haviam sido apreendidos 32
• -veículos, sendo 20 do PDT, e 520 placas,
-sendo 450 do candidato pedetista a verea<ior Ruben Quaresma, o campeão de
infrações.
O candidato a vereador pelo PTR,
Pedro Francisco da Silva, teve que deixar
seu carro de marca Chevette retido na 1"
Zona Eleitoral, quando tentava conse; ..guir autorização para circular com alto• j alantes, já instalados, mas que ainda não
::funcionavam. "É o carro que eu uso
.·riormalm~nte. Trouxe para registrar, e
:-vou ficar sem ele até por um ou dois
·dias" , reclamou.
Os pedidos de autorização para inst~lação de comitês e veículos de propagan. .:cta eleitoral- única maneira para que se
:·sulte a campanha um pouco mais- estão
• crescendo dia a dia. Segundo o responsável pela seção, Mário Bonfim, quatro

PICK-UP.

didato a verea or Luís Orlanão aãorna
(PFL), Bahig Elias Jorge , no entanto,
entrou com a documentação necessária
para regularizar um comitê no Catumbi
na última terça-feira, e ontem às 15h30
recebeu a notícia que teria que esperar
até as 19h para receber o documento. Já
Ludmila Mayrink (PL) teve que pintar a
fachada da casa onde funcionará seu
comitê, na Praça da Bandeira, porque
seu nome estava escrito do lado de fora, o
que é ~roibido.
O JUiz Roberto Wider disse que os
candidatos que pumprem as determinações da Justiça Eleitoral têm "todo o
apoio". Aos que o acusam de ser responsável pelo pouco entusiasmo do eleitor,
devido à propaganda escassa, Wider responde: "Isso é desculpa para os que estão
sem motivação, ou esperando mais tempo para levar a campanha para as ruas."
O juiz disse que o incidente entre
Marcello Alencar e Paulo Araújo foi o
primeiro na história da Justiça Eleitoral.
Informou que vai analisar o relatório de
Paulo e tentar-á resolver o problema através de conversas com o candidato. "Todos os partidos são tratados com cuidado,
não extste nenhuma perseguição", garantiu.

0

O candidato a prefeito do Rio pelo

PJ, Daniel Tourinho, apresentou
ontem ao Tribunal Regional Eleitoral
seu pedido de renúncia, "por motivos
pessoais". Depois de alguns minutos de
conversa, Tourinho disse que sua cam·
panha foi em grande parte prejudicada
pela "grande dificuldade de colocar
propaganda nas ruas". O advogado de
41 anos, que também é presidente nacional do partido, reclamou: "Para colocar
uma placa ou um cartaz, a gente precisa
de tanta papelada, que fica dificil montar uma propaganda bem feita". Daniel
Tourinho disse que o PJ ainda não teve
condições de montar nenhum comitê ou
carro de som, mas não ficará sem candi·
dato à Prefeitura.
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sorteios para propaganda ou allciamento
de eleitores, em casas comerciais.
• IDStalações de barracas lixas para di·
vulgação de propaganda em recintos a que
o público tenha acesso, como cinemas,
teatros e clubes.
• Carros de som com geradores próprios
que ultrapassem 70 decibéis fora dos locais de comício.
• Escrever nas sedes de partidos e nos
comitês eleitorais d nome dos candidatos.
• Propaganda sonora a menos de SOO
metros das sedes do governo, da Prefeitura, da Assembléia Legislativa, Câmara
Municipal, Tribunais Judiciais, hospitais,
bibliotecas públicas, igrajas, teatros , escolas, quartéis e estabelecimentos mili·
tares.

'

• Propaganda política na data da eleição
(boca de uma).

O que é permitido
• Faixas com menos de 2mx3m em imóveis particulares, com permissão do pro-

prietário•
• Colocação de cartazes em quadros ou
painéis destinados exclusivamente para
este fim.
• Distribuição de bonés, camisas, emble·
mas e assemelhados de valor ínflDIO.
• Veículos de propaganda eleitoral autorizados pela Coordenadoria de FISCaliza·
ção, com alto-falantes com capacidade de
até 70 decibéis.
• Escrever na fachada das sedes de partidos e comitês eleitorais as siglas partidárias.
• Utilização de alto-falantes entre 14h e
22b.
• Distribuição de propaganda eleitoral
até a véspera do dia do pleito.

Todo ano era o mesmo problema:
o mar subia e destrula o emissário
terrestre do Leblon e de lpanema,
poluindo e interditando duas das praias
mais bonitas e famosas do mundo.
Com a instalação de uma nova
bJbulação, que tem a segurança do
nome Barbará, o Rio de Janeiro
encontrou uma solução definitiva para
esse problema.
Os tubos de ferro dúctil Barbará têm
a garantia da longa vida, manutenção
praticamente nula e insuperável

resistência à corrosão e aos choques.
Além disso, suas juntas elásticas
permitem uma instalação rápida e
segura, dispensando a utilização de
mão-de-obra especializada.
No que depender da Barbará, os
1.460 metros de rubos de 1200 mm de
diâmetro serão instalados dentro do
prazo previsto para o término da obra e
permanecerão definitivamente em
perfeito funcionamento.
Tubos de ferro dllctil Barbará.
Para o Rio de Janeiro continuar lindo.

Companhia
Metalúrgica
Barbará

No dia-a-dia de sua
empresa, em casa ou
no campo, vocé precisa
de soluç6es rápidas e
versáteis para o
transpqrte de pequenas
cargas.
A Localiza National
tem em sua frota
modelos de pick-up
para essas ocasi6es.
Ligue
agora para
nossa
'A .N os Central de
-

Localiza

Reservas e conheça
nossas tarifas
promocionais.
Sáo 150 agéncias,
em todo o Brasil, para
atendé-lo.
Central de Reservas
Localiza National
Disque grátis
(031) 800-2322
De Belo Horizonte disque
212-2322.
Ou em seu
Agente de
Viagens.
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1do e ignora eleição
Fernanda

..

sistido e apenas 10
. ·anharam o debate ,
' ' ·do até o final por
i- lS entrevistados.
,do com o resultado
;dade como a PUC,
· ;iderada formadora
l Zona Sul carioca, o
... solveu fazer ontem
,, desta vez para
•( tendência de voto
' 500 estudantes de
'1
.
· :ontmuaram
a apa!ros do desinteresconsultados , 82
'O êm ainda candidaJ
já escolheram seu
1
0) votarão nulo.
' l assustador para o
1
" que, dos 82 ainda
5 (39 ,31 % do uni~quisado) não têm
. ualquer candidato.
·, declarados, 12 foJ ur da Távola , 12
Alencar, seis para
"'I e apenas um para
l

-i )S também andam
·' !ntre os estudantes
' 17 consultados, 71
~ ,uer preferência , 11

preferem o PDT, nove o PT, seis
o PSDB , cinco o PSB, três o PFL
e dois o PL. Quanto aos vereadores , a quase totalidade dos entrevistados - 100 em 117 - não
tem candidato.
Assustador- Abrigando filhos das classes média alta e rica, a
PUC sempre foi tida como uma das
mais politizadas universidades do
Brasil. Em 1977, por exemplo, cerca
de 7 mil pessoas - a maioria estudantes- fizeram um ato de protesto
contra o governo militar, sob o cerco
da polícia.
Hoje , a PUC reflete o desinteresse geral da população pelll política,
apontado nas pesquisas. "E uma coisa assustadora esse esvaziamento
dentro da PUC, diante do nível
cultural de seus estudantes", alarmase Zé Beto. Nem a política interna
sacode a apatia dos pilotis, que em
outras épocas exibiam faixas das facções que disputavam o direito de
falar pelo movimento estudantil. A
mesma Márcia Ballariny que se assustou com a desinformação dos colegas sobre os candidatos a prefeito
tomou um susto , quando soube que
semana que vem haverá eleição para
o DCE.

'1

TONITUCCI
no esplendor de seus 68 anos,
com cara de 40 e corpo de 25,
está à ~a espera

a partir das 17 horas na

LIVRART

~

4 o 1° caderno o quarta-feira , 14/9/88

Vida Nova
Correção de benefícios

~
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Álvaro Mello, do Rio,
Ângela Orlando, de Re·
clfe, e Raul Baceler, de
Florianópolis, querem
saber sobre alterações
nos beneficiôs"'iitulffiiiê
tep agos_pelãPí'evldên·
cia. Algumas das per·
guntas que fazem:
"Qual o prazo para que
tais beneficios sofram
correção e como será es·
ta? Como fica a aposen·
tadoria do trabalhador
rm:aJ., que hô.JeTâe
meio salário?"
Nesteêãinpo. temos muitas novidades. Dentre elas;_Q§_...,
benefícios rec berão reajustes que preserv
seu valor
; os enefícios nao rao nunca valor menor que...wn
~lário ~i~sti~ucíonaliza-se o 13° salário para.<~posentados J:.. penswmstas, com base nos proventos de
dezembro .
Uma conseqüência prática é a resposta à pergunta
sobre a aposentadoria do trabalhadm:-rora.L Ela será ,
agora , de um~nimo , podendo a legislação criar,
no futuro , Oíitro tipo oUVã'lõ'r, desde que não inferior ao
do salário mínimo.
Como aconteceu no país uma eudente perda de valor
real das aposentadorias e pensõ.es, outra conseqüência é de
que estas deverãÕSer revistaip_Ma resta~ s~u JJillkr
~ "expresso em1iíííliero ãesãl'árlos mfilliiloSque
nnnam na data de sua concessão." A imposição desta
revisão está nas Disposicões TransitQrias da noya Carta.
Na mesma parte da Constituição dá-se o prazo para
que a correção seja operacionalizada e devida: a partir do
~imo mês. uontaj:... da data da pn'l~ .
Portanto, aQosentadorias-e., pensões sesão_.regnlatiza~ O mesmo acontecerá com
outros benefícios d
-o
·
~QeS!ejam
atendend a
·
'tivos constitucionais
rata-se de uma situação espec1a da proteção dos
atuais beneficiários da Prev· ên · , porque a revisão tota.l.
do anos e co tn i -es e benefícios levarã o máximo
ge
meses ou dois anos ~ nu<•
s aposentados e
pensionistas não precisarão esperar até lá; terão sua
~~ situação reg~larizada , em refer~~cia ao valor da primeira M
, aposentad a ue ceber
a em ma1o e
W
· A partir ds novas leis previdenciárias e planos, outras
novidades _poderão acontes para os ~rcebem
~ Nesse momento é que ~stará, também, sendo
!~plantada ~:~~~e=cos_p.reyjstos na Com.ti,tuiçao com rereffi____ _ n _Q_ nef1ctos .
- Uma das barreiras que será derrubada é a da conta:_:,
gem do~~ A vida da gente é uma só , mas os ftl
~s de serviço J2..úblico ou ptiY..ado, rural ol.LJl!bano ,
eram com a imentos e ão se c
·
. Há algym
t~ }ob certas condições, passou a haver a cõiffãgem
recíproca Jla_.~pli\!ado . Além
~onstituição m~ar o tempo de contribuição rurcM.-e nrhapa
Como a Previdência
berta a ual uer essoa
P.ara con · · ao , 1sto é, não de e
ais e com
r
e
o ou trabalh
utonom~ o que
valerá mesmo para o futuro será a c~ov~ão de est(!r
participando de um plano revidenc1 rio, de estar contrio ma1s mteressará se na con 1ção de ncwnário público, trabalhador rural ou autônomo .
Isto é mais justo, embora represente problemas para
pessoas que efetivamente trabalharam mas não contribuíram para a Previdência, fato que hoje dá margem a
diversos tipos de processos de comprovação.
João Gilberto Lucas Coelho
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Dúvidas sobre a nova Conslitwção podem ser esclarecidas através de
consulta ao JORNAL DO BRASIL Seção Cartas - Vida Nova. Avemdõ
Brasil, 500, fJ' andar. CEP 20.949
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Constituinte guardará
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Constituição: o despique do governo
Florestan Fernandes
final , o governo chegou aos últimos limites. Depois de
A
infestar a Assembléia Nacional Constituinte, de vergar o
processo constituinte através dos hostes do Centrão, de intrometer-se à vontade nos trabalhos das subcomissões, das comissões temáticas, da comissão de sistematização e do plenário,
através de propostas civis ou militares com ou sem saber
jurídico, eis a novidade mais recente, noticiada pela imprensa:
preparou cuidadosamente a alteração de setenta e três dispositivos para a etapa final. Vamos entrar no segundo turno em pleno
carnaval, sob uma orgia de emendas constitucionais patrocinadas pelo executivo.
Se a participação popular pode, o governo também ~de!
Por que não? Só que suas emendas percorrem um curto traJeto,
custam pouco esforço e muit?. dinheiro: ~ão é preciso colher
milhares de assinaturas, mobthzar multtdoes para chegar com
muito sacrifício a Brasília e nela viver penosamente durante
vários dias, ganhando, no fim, raiva e vergonha, por tanto
esforço aparentemente inútil. Basta checar a. vontade soberana
do governo distribuir tarefas ent.re os e_scnbas de plan~ão e
encaminhar as emendas por meto de lideres ou de aliados
dóceis prontos para cumprir ordens e pacientes na espera de
suas r~compensas. Essa é a realidade, uma realidade mais feia
que o Parlamento fechado manumilitari.
Conquistado o mandato "intermediário", de cinco anos,
chegou a hora de dar o troco. E ele desce a rampa de forma
desmoralizadora para a ANC e todos os seus membros,
inclusive os que pertencem ao Centrão. Muitos, ao que parece,
ficarão contentes se a prestimosa colaboração parar por aí- se
não atingir o "mandato le~timo", de seis anos, e se a
constituição for posta em prática. Na verdade, os que começaram a tremer agora tremem por qualquer coisa. Nem olham
para a própria sombra, de medo que ela projete a imagem do
patrão, a figura do seu ministro mais galante ou "algo pior" (o
golpe preventivo, em defesa da lei e da ordem, a pedido do
poder constitucional mais apto para tal mister). Não há algo de
podre no Brasil. Tudo está podre! O que poderá ser útil, já que
alerta a nossa ima_ginação política. A constituição não é um
ponto de partida. E um ponto de chegada. Aí está o busilis do
desafio para os constituintes.
O que o processo constituinte comprovou fartamente é que
muitos se unem. Porém, apenas se unem para tocar o seu barco
e afundar os barcos dos grupos rivais. O mal congênito da ANC
é que ela não pode funcionar e render em um país no qual o
desenvolvimento desigual condena quase três quintos da população a vegetar ou a contentar-se com padrões ínfimos de vida,
de privação relativa. Nem mesmo um quinto conta os que tudo
podem e suportam confrontos com os afortunados dos países
capitalistas mais ricos. As fórmulas para combater e superar o
desenvolvimento desigual são elaboradas pelos mais interessados em mantê-lo indefinidamente e aprofundá-lo até onde for
possível, a qualquer preço: 1°) os proprietários do grande
capital e do poder no Brasil; 2°) as nações centrais e sua
superpotência, com as multinacionais e o sistema capitalista de
poder. Tais fórmulas abrem vários caminhos, menos o de uma
democracia burguesa ampliada, aberta, pluralista e dinâmica.
Por isso, chegamos à ditadura militar para resolver a "crise
burguesa" (isto é, impedir que a maioria trabalhadora e
destituída impusesse soluções capitalistas eficientes para a crise)
e à conciliação. conservadora, que inventou o Estado de
transição "democrática" permanente. Enfrentamos esse drama
desde 1964 e nele recaímos em 1984, deixando que a empulhação transformasse em heróis homens e partidos que traíram sua
missão política. As fendas não diminuem, crescem e se multiplicam. Em conseqüência, a crise "burguesa" se agrava e o
governo despenca de suas atribuições normais, porque tem de
comprar a transição, de negociá-la como uma mercadoria, e ela
encareceu, assustadoramente, com a convocação da ANC e a
pulverização dos partidos da ordem. O governo desgasta-se,
toma-se muito caro, ineficaz e impopular, tem de tapar os
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arrasou o potencial político da própria ANC que decaiu da
maior glória para o pior descrédito.
O que falta, aos políticos "liberais", "neoliberais" e
"democratas", que pretenderam manipular a opinião pública, é
uma compreensão objetiva da realidade política atual. As
incursões autocráticas podem ser ousadas. Não obstante, elas
nascem com vida curta e terão sempre o mesmo efeito de
complicador das "crises" forjadas ou efetivas. Tais incursões
autocráticas são possíveis por causa de condições estáticas de
nossa vida política. As condições dinâmicas as atropelam e
solapam porque elas colidem com o senso comum e com as
exigências da situação histórica no presente. Há, mesmo, um
erro em designá-las como "conservadoras". Elas não são
conservadoras em sentido estrito. São contra as mudanças que
os conservadores autênticos se apressariam em acatar, para não
se verem ultrapassados pelos fatos e pelas inquietações incontroláveis do movimento popular, por mais inorgânico que ele
pareça ser. Por isso, na essência, aquelas foram e são incursões
reacionárias, autocráticas e fascistizantes ou fascistóides , que se
disfarçam de "conservadoras" para ostentar um perfil ambíguo
e enigmático, até que a máscara caia, desnudando para todos os
olhos sua substância contra-revolucionária.
O paradoxo sobe à tona, portanto, com facilidade. Como
elaborar uma constituição aceitável e válida em um país com os
extremos de riqueza (para ínfimas minorias) e de miséria (para
largas maiorias) sem a existência ~e convergênci~s históric~s
sobre as questões que atentem aos mteresses médtos da naçao
como um todo? A nossa constituição acabou sendo parida por
emendas coletivas, que resultaram de "negociações das lideranças". É levar longe demais a lógica da representação política
supor que acordos precários e forçados dessa espécie sejam o
equivalente político e jurídico de um pacto entre os desiguais.
Para ter eficácia na ANC, esse pacto teria de realizar-se na
sociedade civil para, em seguida, passar ao plano constitucional.
Um "acordo de cavalheiros", por melhor que seja, satisfaz aos
cavalheiros, especialmente se eles se atribuem muita importância e encarem suas deliberações como substitutas da vontade
coletiva média ou aproximada do povo, fonte da soberania da
ANC. As três revoluções burguesas clássicas- a da Inglaterra,
a da França e a dos Estados Unidos- revelam divergências e
acordos entre os representantes da vontade popular. Evidenciam os caminhos difíceis que foram percorndos para que
ocorressem confluências produtivas e alentadoras. Contudo,
acima de tudo demonstram que as divergências e os acordos
unificadores nascem de fortes sentimentos e aspirações comuns,
embora compartilhados desigualmente pelos cidadãos.
Preexistia à constituição um pacto informal ou não escrito,
que operava como o elemento fundante dos enunciados constitucionais e transferia à própria constituição o caráter de um
valor supremo, acatado por todos por encarnar o querer
coletivo em uma situação histórica decisiva. Mais tarde, dúvidas
e controvérsias poderiam dar margem a procedimentos para
aperfeiçoar ou rever as fórmulas consagradas. Essa é a norma
em uma sociedade de classes. Em condições extremas, a
dissolução do mundo histórico que as constituições refletem
exigem a sua substituição, em épocas revolucionárias. Mas o
pacto social informal prévio na sociedade civil- e não entre os
parceiros constituintes - é um pré-requisito lógico e concreto
de uma constituição credenciável como democrática, sólida e
necessária.
Esse elemento fundante não subiu à ANC. Ela foi largamente ferida pelo seu avesso, a contradição bruta, não lavrada,
submetida ao britado r da nivelação por baixo da conciliação no
seio da maioria parlamentar ou nos acordos que resolveram os
impasses pelas negociações das lideranças. Votaçõe~ mágicas,
mecânicas e rituais, exprimiam o consenso obtido! Não se pode
pretender maior precariedade para um texto constitucional. Ele
poderá ter, circunstancialmente, vida longa ou breve. Não
obstante, nada poderá suprir a sua gênese precária. Nesse caldo
de cultura (ou melhor: de ausência de cultura cívica), o governo
mete o seu arsenal bélico e o seu aparato de copa e cozinha. A
tramitação foi assim desde o começo, dirão os bem informados e
os mais críticos 1 . É fato Conhe o vários exemplos aue
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A PSIQUE, AINDA E SEMPRE
O psíquico foi inventado num sábado em que nas praias de Viena fazia 22° ao sol.
Depois de ter proibido a seus discípulos Iung, Rank e Adler, a ingestão de qualquer
bebida alcoólica, pra que a ciência não lhes subisse à cabeça, Freud desmontou
teoricamente o cérebro de sua empregada senegalesa, demonstrando que - apesar de
negra e doméstica - além da assanhada libido conhecida em momentos de folga por
todos os presentes, ela possuía também as três virtudes capitais do governo austríacoexecutivo, legislativo e anti-semitismo. Prova inequívoca de que o ser humano não era
resultado das forças de produção, como queria Marquici, mas reflexo de poderes
inconscientes. Freud apelidou sua descoberta de Id, Ego e Superego, criando a
psicanálise, filosofia segundo a qual de hipótese em hipótese se chega à absoluta teoria.
As pessoas, que até então viviam envergonhadas do próprio comportamento -ilógico,
ilegal, desumano e imoral (não necessariamente nessa ordem), passaram a encarar isso
como o maior barato. Freud, freudianos e pós-freudianos logo fundaram a Sociedade
Psicoanalítica International Trust Company, multinacional do abstrato para exploração
da alma e seus softwares, pros quais, aliás, nunca se fez reserva de mercado no Brasil,
apesar de termos razoáveis similares nacionais.
É isso aí - se Freud não tivesse se reunido com seus discípulos num dia de calor,
possivelmente teriam enchido a cara de Liebfraumilch e schnapse e a humanidade jamais
teria tomado conhecimento dos intrínsecos da alma. E, no século vinte, ainda estaríamos
vivendo sem o que nem o por quê.

Os 'tucanos'
voam alto

Nostalgia da
sociedade arcaica

Rogério Coelho Neto

Otavio Tirso de Andrade

saída de cena do comunicador
A
Sílvio Santos e do ex-governador
Hélio Garcia viabilizam, de repente,

m fato é incontestável: ainda que a economia rigidamente
planificada pudesse efetivamente acelerar o progresso do
U
Brasil, os partidos e governantes que temos não são capazes de

candidatos tucanos em duas importantes capitais do país: São Paulo e Belo
Horizonte. Na capital paulista, a presença do proprietário do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) seria, realmente, desconfortável para o exgovernador Franco Montoro, na medida em que ele não poderia centrar o
fogo de sua campanha à sucessão do
prefeito Jânio Quadros em um único
alvo: o governador Orestes Quércia.
Com Sílvio Santos candidato, a eleição paulista ia, sem
nerthuma sombra de dúvida, cair em terra de ninguém, anulando um embate de gigantes que representa importante preliminar
da sucessão do presidente José Sarney, no ano que vem. O
candidato de Quércia, João Leiva, um técnico que o próprio
Montoro invento g do · guilino do Palácio dos Bandeira -

produzir o plano milagroso. Teria sido melhor que a Constituinte houvesse preparado o país para abrir-se à livre iniciativa
particular. Digamo-lo com toda a franqueza: fosse a Constituição favorável ao pleno desenvolvimento capitalista o intervalo
entre o subdesenvolvimento relativo e a plena modernização
teria breve duração.
Na hora em que os estados socialistas tentam atenuar o
dirigismo, os nossos constituintes mostram-se de uma inatualidade patética. Os esquerdistas locais constantemente afirmam
ser o povo muito superior às classes dirigentes - o que é um
exagero, considerando-se o baixíssimo nível de instrução das
massas - e no entanto arrogam-se o privilégio de estabelecer
como esse mesmo povo deva comportar-se. Ora, como reiterou
F. A. Hayek em recente entrevista a Guy Sorman, comentada
em nosso artigo anterior, ninguém sabe como organizar o
crescimento econômico porque não há quem verdadeiramente
r.
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ção urbana, industrial e financeira nos Estados Unidos.
Portanto, o governo precisa desentocar-se, sair para o
campo de luta, sem respeitar veleidades, que não estão ao seu
alcance. Onde está a mola mestra da maquinaria, o segredo de
polichinelo? A conciliação era um pacto, mas um pacto das,
pelas e para as elites das classes dominantes. Ele possui tanto
valor para a nação como um todo quanto um traque de São
João. O que as classes trabalhadoras e subalternas queriamcom os estratos mais radicais da pequena burguesia e das classes
médias tradicionais à frente - era uma ruptura rápida e
definitiva não só com o regime ditatorial, mas com o antigo
regime que ele restaurava e repunha em vigor pela força do
fuzil. Os políticos profissionais foram muito hábeis em preparar
o pacote do cronograma político-militar consertado, através da
"conciliação conservadora", para o consumo das massas. Ao
fazê-lo, no entanto, correram o risco da desmoralização:
descoberto o truque, o "pacto conservador" passou a ser
sinônimo de felonia. A Aliança Democrática e os dois partidos
da ordem sofrem os efeitos mais duros, implodindo juntamente
com a credibilidade do governo. A ANC precisaria ter tomado
uma enorme dianteira sobre os ritmos históricos do país para
estabelecer processos de compensação política e proporcionar
alternativas viáveis para uma transição verdadeiramente democrática desacreditada e vista com hostilidade pela imensa
maioria. Ora, a ressurreição do "pacto conservador" por dentro
da ANC, como artimanha do governo e de partidos encarados
como "traidores do povo", por obra e graça do Centrão,

Uma atitude sensata
Marcelo Pimentel
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Obituário
Rio de Janeiro
Odette Rodrigues da Rocha
Goulart, 94, de infarto do miocárdio. Solteira, carioca.
Paula Guimarães Pereira, 50,
de pneumonia. Casada com José Araújo Pereira. Cozinheira,
carioca.
Júlia Simplícia dos Santos, 88,
de infarto agudo do miocárdio.
Viúva, baiana, tinha cinco filhos.
Edith Martins Coelho, 84, de
insuficiência cardíaca. Carioca,
viúva.
Jurandy de Souza Carvalho,
63, de neoplasia hepática. Doméstica, carioca, tinha quatro
filhos.
Heitor Buscado, 64, de insuficiência respiratória. Casado
com Ivone Elsujji Buscado.
Carioca, industrial, tinha dois
filhos.

Rodolfo de Souza, 59, de encefalopatia. Aposentado, solteiro, tinha cinco filhos.
Carlos Marie Cantão, 75, de
cardiopatia. Professor, carioca, casado.
Maria Eisa Silva Pinto, 44, de
eclampsia, no Hospital do Andaraí. Portuguesa, casada com
Fradique Pinto, tinha um filho.
João Coelho do Amaral, 79, de
infarto agudo do miocárdio.
Solteiro, português, copeiro.
Maria Angélica Xavier Diniz,
73, de insuficiência respiratória. Capixaba, viúva.
Carlos Alberto de Macedo Cordeiro, 63, de septicemia. Casado com Estelita da Cunha Cordeiro. Redator industrial, paraense, tinha oito filhos.
'
Hilda de Paula Curio, 80, de
edema pulmonar. Viúva, professora, carioca.

Roubo a igreja -

Ao chegar à Igreja de Santa Luzia,
no Pilar, na Cidade Baixa, em Salvador, na manhã de ontem a
missa dominical, padre Sílvio Lima notou que a porta lateral tinha
sido arrombada. Lá dentro, deu por falta dos sguintes objetos da
secular igreja: uma custódia toda de ouro com 55cm, uma
âmbula, duas correntes de ouro e um castiçal de prata, além de
um aparelho de som e dois alto-falantes. Foi o segundo roubo de
peças sacras na capital baiana em pouco mais de uma semana. No
outro levaram um bastão e uma coroa de ouro da Conceição da
Praia, uma das Igrejas mais antigas do país. O arcebispo Dom
Lucas Neves agora pedirá à polícia esquema especial de proteção
às igrejas.

Fugitivos - A lima utilizada pelos fugi~ivos da ~niten
ciária de segurança máxima de Contagem, em Mmas Gera1s, para
cerrarem a grade da cela por onde fugiram, na sexta-feira à noite,
foi passada "por alguém" do sistema interno de vigilância,
admitiu ontem, em entrevista, o chefe do Departamento de
Operação Penitenciária da Secretaria de J11:sti~a, An.tônio Tibúrcio. No final da tarde de ontem, a assessona de Imprensa da
Polícia Militar informou que o número de presos que fugiram era
35 e não 29 como anunciado, e que somente oito tinham sido
recapturados.
Leptospirose -

A Coordenação de Defesa Civil de
Alagoas confirmou ontem à tarde o surgimento de sete casos de
Jeptospirose em Alagoas - quatro em Maceió e três no interior
-,provocados pela água empoçada das chuvas. Os doentes estão
sendo encaminhados para o Hospital Dona Constância, em
Maceió. Lá também estão internados dois pacientes com febre
tifóide. O secretário de Saúde de Alagoas, Ubiratã Pedrosa,
confirmou os casos e previu que ainda devem surgir cerca de 69
casos de leptospirose, principalmente nos próximos seis dias. "E
comum o surgimento de casos de leptospirose depois de enchentes. Já esperá~amos por isto", afirmou.
·

ADVOGADO

LUIZ EDUARDO MONTEIRO
DE(MISSABARROS
DE 7' DIA)
Sua esposa, filho, mãe, irmãos, so~ros,
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Fábrica histórica é implodida em São Paulo
Ex-operária chora e
morador diz que foi
"ato de vandalismo"
Lina de Albuquerque
ÃO PAULO- Na véspera da implosão do edifício onde funcionou a fábriS
ca Ramenzoni, propriedade da Eletropaulo
(Companhia de Eletricidade de São Paulo),
a imigrante italiana Faustina Puggiero, de 66
anos, mal pregou os olhos. Na manhã de
ontem, Faustina desceu a Ladeira Eulálio
Assunção, no Cambuci, antigo bairro operário próximo à Zona Central da cidade, mas
não entrou, como de costume, na Igreja de
Nossa Senhora da Glória, imponente construção do fim do século 19. O seu destino,
desta vez, ficava alguns quarteirões adiante:
depois de ter trabalhado 21 anos como
dobradeira de camisas da Ramenzoni, que já
abrigou a maior confecção da América do
Sul, ela tinha se preparado para ver a implosão do velho prédio.
Momentos antes do espetáculo de cinco
segundos, para o qual foram utilizados 200
{)Uilos de dinamite, Faustina ainda quis voltar para casa. Tinha medo que o coração não

resistisse. Convencida a ficar pelo filho, o
contador Pasquale segurou o choro e posou
para as fotografias. Sua vizinha de mesa na
Ramenzoni, a baiana Maria Batista, de 58
anos, que como ela se esforçava para dobrar
mais de 124 camisas e ganhar um adicional
de produção, não conseguiu ter a mesma
reação: desatou num choro convulsivo, dizendo que se sentia pior do que no dia em

que furou uma greve no começo dos anos 70,
pouco antes que a fábrica falisse, em 1975, e
foi censurada pelos outros operários.
O coordenador do Movimento de Revalorização do Cambuci, Vágner Suganele,
classificou a implosão de "um ato de vandalismo". O argumento do diretor de construção da futura estação da Eletropaulo, Ivandro Rodrigues, definitivamente não o convenceu. Segundo Rodrigues, a demanda de
energia exige que seja erguida na esquina das
Ruas Lavapés e Scuvero, uma das maiores
estações da Eletropaulo, com capacidade
para atender ao consumo de 5 milhões de
pessoas a partir de 1991 (a estação
"ETTIFTD Glicério" custará 130 milhões de
dólares). Para Suganele, no entanto, a futura
subestação poderia ser instalada em outro
local, e o prédio deveria ser reintegrado à
vida do bairro do Cambuci, de 110 mil
habitantes.
Chapéus-- A história da Ramenzoni
começa em 1894, quando uma família de
imigrantes italianos instalou no Cambuci
uma pequena fábrica de chapéus. Aos poucos as instalações foram sendo ampliadas,
passando a abrigar, numa área de 18 mil
metros quadrados, oficinas de pintura, mecânica e gráfica de cartonagem. A fábrica
chegou a atingir a produção de 7.600 peças

por dia, quando passou a fazer roupas com
950 máquinas de costura. A chegada dos
jeans e, principalmente, o milagre brasileiro
deram início ao seu processo de decadência.
Antes de ser adquirida pela Eletropaulo, a
empresa já tinha sido propriedade do Banespa (Banco do Estado de São Paulo).
A fábrica foi também responsável por
muitos romances, como o de Ari e Maria
Nanini Pavão, prima do ator Marco Nanini.
Maria trabalhava em uma seção de forros de
chapéus e apaixonou-se pelo chefe. Resultado: estão casados há 50 anos. "Namorávamos fora da Ramenzoni, lá dentro tínhamos
muito respeito", lembra a antiga funcionária, que ainda conserva guardados dois chapéus da tradicional marca, um de feltro e
outro panamá".
O engenheiro Hugo Takahashi, detentor
no Brasil da técnica da implosão, não ficou
completamente satisfeito com a sua 50" empreitada. Deu a ela nota 7. As ruínas do
prédio avançaram um metro e meio além do
previsto. Os estilhaços voaram e arrebentaram as janelas de um centro espírita, em
frente. Por sorte, não atingiram o Colégio
Siqueira Campos, onde Delfim Neto formou-se em Contabilidade, João do Pulo fez
curso supletivo e Jânio Quadros foi professor
de Português.

COMANDANTE

FERNANDO SALDANHA DA GAMA FROTA
Missa de 7• Dia

t

O BRIDGE CLUBE DO RIO DE JANEIRO participa que será
celebrada Missa em intenção da alma de seu querido sócio
benemérito. ex-conselheiro e ex-presidente. amanhã dia 26/7/88
às 11 :30 horas na antiga Catedral à Rua Primeiro de Março.

LEYB ABRÃO TENENBAUM
(Alberto)

Rebecca, Sara e Roberto comunicam com pesar o falecimento de seu esposo e pai e
convidam parentes e amigos

t

GUSTAVO RANDELTON BARBOSA PINTO
NELLY CORA LAMÊGO,., SIMÕES PINTO
FABIOLA SIMOES PINTO
Valéria, André, Bernardo, Gustavo, Verônica e Ricardo
{ausentes), Victor, Cremild, Katia e Renato convidam familia·
M'
d 1A ~
·
res e am1gos para 1ssa e · no ue suas mortes a ser
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recebido quando do seu fa~ecimento e convidam
para Missa de 7° Dia, que será celebrada no dia
26. terça-feira. às 10:30 horas, no Santuário da Medalha Milagrosa. à Rua Dr. Satamini, 333, Tijuca.

'-

LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE BARROS
DJALMA, GERALDO, VIOLA, MÁRIO, ANTÔNIO CESAR,
NEGO, ZEZÉ, JOÃO LUIZ, ANDRÉ, PAULO, ANDRÉA,
JÚNIA, JACINTA, TÂNIA, ELAINE, CELSO E ANTÔNIO
CARLOS, convidam clientes e amigos para a Missa de 7°
Dia de seu inesquecível companheiro, a ser celebrada na 3a
feira, 26 de Julho às 10:30 horas na Capela da Medalha
Milagrosa, à Rua Dr. Satamini, 333. Tijuca.
'
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'"
convtaam parentes e amigos
para o sepultamento a realizar-se hoje
às 10:00 horas no Cemitério Comuna!
Israelita do Caju

C
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(30° Dia)

Sua famflia, agradecida aos que a confortaram •.participa a realização da Missa de
30o Dia hoje, às 18h.. na Capela da
Ressurreição (R. Francisco Otaviano. 99)

Avisos
Religiosos
e Funebres
Recebemos seu anúncio na
Av. Bras1l. 500 De dom1ngo a
6' até 20 :00h. aos sábados e
fenados até 17 :00h. Tel :
585-4350 585-4326 585-4356 ou no horário comercial nas lojas de

CLASSIFICADOS
JORNAL DO BRASIL

JOÃO SILVA

JOAO SILVA

(Missa de 7° Dia)

(Missa de 7° Dia)

JOÃO DA SILVA, MARIA DA SILVA PELOSI, HILDA DA
SILVA BRETAS DE ARAUJO, CLAUDIO DA COSTA E SILVA
E DEMAIS PARENTES. agradecem as manifestações de
pesar recebidas por ocasião do falecimentg de seu querido pai e
convidam para a Missa de 7° Dia. AMANHA terça-feira. dia 26 de
julho. às 18:30 horas. na Paróquia de Santa Mônica, à Rua José
Linhares no 96 - Leblon.

BRASIL. DIESEL S/A - VEÍCULOS E PEÇAS. através de
seus Diretores e Funcionários. agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento do pai
de seu Diretor-Presidente. e convidam clientes. fornecedores e
amigos, para a Missa de 7° Dia. AMANHA terça-feira. dia 26 de
julho. às 18:30 horas, na Paróquia de Santa Mônica. à Rua José
Unhares - no 96 - Leblon.

t

,....

COMTE.

t

A família convida para a Missa em sua
memória a realizar-se HOJE, 25/07, às
18:00 horas, na Igreja Santa Margarida Maria, na Fonte da Saudade.

FERNANDO SALDANHA
DA GAMA FROTA
(Missa de 7° Dia)

t

Beatriz Frota Castello Branco, Ruth Saldanha da
Gama Frota e sobrinhos, consternados convidam
para missa de seu querido irmão e tio, a realizarse dia 26 de julho, 38 -feira às 11 :30 hs. na antiga
Catedral, 1o de Março, Praça XV. QUE NO.SSO
QUERIDO FERNANDO . NAVEGUE TRANQUILO
AO REINO DE DEUS.
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BEATRIZ BOTELHO MARTINS
FERREIRA DA SILVA
(MISSA DE 7° DIA)

t

J. Ferreira Filho. filhos, noras e netos

a9radecem sensibiliz.ados as man.ifestaçoes de pesar recebidas por ocasião de
se~ falecimento e convidam para a Missa
de 7° D1a a ser celebrada às 18: OOh do dia
25/07 na Igreja Nossa Senhora de Copacabana
(Praça Serzedelo Correa) .

MERCEDES NICOLUSSI
CARNEIRO MONTEIRO
"CECY"
(Missa de 3 anos)

t

FREDERICO MIND~LLO CARNEIRO MONTEIRO e
família convidam os parentes e amigos para Missa
de 3° ano de seu falecimento na IGREJA NOSSA
SENHORA DO ROSARIO. A Rua General Ribeiro da
Costa- Leme. As 18:30 horas do dia 25/julho/88 (2• feira) .
Agradecem a todos pelo atendimento a esse ato honroso e
amigo e piedade cristã .

FERNANDO SALDANHA
DA GAMA FROTA

SEPP
BAENDERECK

(Missa de 7° Dia)

MISSA DE 7o DIA

A Associação dos Armadores Brasileiros de Longo Curso
A A 8. l. C.; consternada com o falecimento do seu
estimado ex-Presidente Comte. FROTA convida para a
missa em intenção de sua belíssima alma. na 3a feira, 26 de
julho p.v; às 11 :30hs na Antiga Catedral - Rua Primeiro de
Março. A A A 8. L. C. agradece a todos os que compareçam
a esse ato de fé cristã e amizade

A Diretoria da Denison
Rio Propaganda e seus
funcionários convidam
para a Missa de 7° Dia de seu
diretor SEPP, a ser celebrada
na terça-feira, dia 26, às
10:30 horas, na Igreja Nossa
Senhora do Brasil, na Praça
Nossa Senhora do Brasil, n° 1
- São Paulo - SP.

PEDRO DE ALCANTARA
NABUCO DE ABREU NETO
(MISSA DE 7° DIA)

MIICJ OC ;:500;:5 IT I
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realizada dia 26/07, terça-feira, às 19 h, na Igreja Nossa Senhora
do Rosário, a Rua General Ribeiro da Costa, no Leme.
~

MARIA STELLA
GOULART DE SÁ
CAMPELLO FAVERET

t

;:>

t

COMTE. FERNANDO SALDANHA
DA GAMA FROTA

-t

Frota Oceânica Brasileira e Frota Amazônica
agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu
estimado fundador e ex-Presidente, e convidam
para a Missa que será celebrada na terça-feira,
dia 26 de julho, às 11 :30hs., na antiga Catedral,
à Rua 1o de Março. ,

t

Avisos Religiosos
e Fúnebres s•

Recebemos seu anúncio na Av. Brasil. 500 De domingo a até
20 :00h, aos sábados e feriados até 17:00h. Tel : 585-4350585-4326 - 585-4356 ou no horário comercial nas lojas de
CLASSIFICADOS
.

Para outras Informações. consulte o seu
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Prévia de 89
Villas-Bôas

Corr~a

presidente José Sarney não ceO
deu às pressões de fácil identificação e decidiu excluir do veto à
tegulamentação das eleições municipais este ano o dispositivo que permite aos partidos ocupar até 1/3 do
tempo dos seus horários nos prograJ]las gratuitos pelo rádio e a televisão,
garantidos pelo TSE, com as suas
lideranças nacionais ou personalidades'COnvidadas e não necessariamente candidatos.
A decisão de Sarney, contrariando certamente os
interesses políticos do governo e as suas bases de sustentação partidária- não todas, mas sua grande maioria-,
amplia os horizontes das eleições municipais, transformando-~ como num toque de mágica, numa prévia nacional da
~ucessão presid~ncial e direta de 89.
Só vai ficar faltando, lamentavelmente, o teste dos
dois turnos, com a exigência de maioria absoluta para as
eleições de prefeitos nas cidades com mais de 200 mil
eleitores. Mas aí o presidente ficou entalado num beco sem
saída. Em duplo emparedamento. A argüição de inconstitucionalidade pode parecer grotesca, quando se invoca o texto
esmolambado da prostituída Carta que agoniza, contrastando êom a nova Constituição que está nascendo e que
sabiamente con,sagra a maioria absoluta para a eleição de
presidente da República, de governador e de prefeito das
grandes cidades. Mas, que se há de fazer? A que está
\tigindo é ainda a pobre Constituição violentada pelo
arbítrio, mexida e remexida pela penca dos atos, revolvida
por _!antas emendas, colcha de pano sujo, de retalhos
alinhavados com linha podre.
"Se o presidente talvez pudesse saltar o obstáculo da
constitucionalidade para atender aos superiores interesses
nacionais de experimentar, enquanto é tempo, uma novidade verdadeiramente revolucionária na eleição do seu suces~r.~diada para o ano que vem pela fixação do seu mandato
em cinco anos, ficou impossível, perigosamente inconveniente, desatender às ponderações do presidente do Tribunal 11 ~uperior Eleitoral, ministro Oscar Dias Corrêa. A
avaliação da Justiça Eleitoral desaconselha o risco de um
segundo turno a 15 de dezembro - um mês depois do
primeiro turno, nos municípios com mais de 200 mil
elei~ores e nos quais nenhum candidato alcançasse a maioria
absoluta, mais da metade dos votos válidos, no primeiro
turno - . pretextando que . ela não teria condições de
assegurar a possibilidade de realizar as duas eleições,
apurando-as a tempo de proclamar os resultados oficiais
para viabilizar a posse dos prefeitos eleitos a 1o de janeiro de
89.
O que não tem remédio, remediado está- ensina a
sabeçloria dos mais velhos. O teste dos dois turnos ficou
impraticável este ano, a menos que a Constituinte passe
sebo nas canelas, corra contra o relógio e possibilite a

•
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Justiça dÕTrabalho compõe-se de Juntas de Conciliação e
Julgamento, nas principais cidades brasileiras; de Tribu.
:nais Regionais do Trabalho (TRTs), os quais, pela futura
Co1111tituição, deverão existir em todos os estados; e pelo
•

•
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Nas horas amargas da Pátria não vai mal
um pouco de história natural

O TUCANO
O Tucano, primo do Pica-pau, é um terço biro,
um quarto rabo e muito papo. O maior Tucano é o
Toco, de 62cm, e o menor o Tucaneta (tiéte tucano),
conhecido na intimidade como gaio, vocês já viram. O
Tucano é notável pelo brilho da plumagem (o manto
de Pedro li, todo de penas amarelas de Tucano, ficou
famoso em seu tempo) e do bico. Feito de matéria
porosa levíssima, de junção serrilhada pra facilitar a
mgestão de passarinhos, ratos e pequenos animais, que
o Tucano come vivos, esse bico é uma anomalia
zoológica, de construção interna muito peculiar; finíssimos trançados de fibras ósseas dão-lhe força gigantesca
pra seu peso levíssimo. Mas o tamanho do bico é
definitivamente desnecessário pras utilidades a que
serve; cortar frutas, segurar insetos, roubar filhotes de
aves de dentro de ninhos, servindo apenas, o tamanho,
pra atemorizar outras aves - até os falcões.
O Tucano tem a língua comprida e franjada , mas
não extensível, como a do leitor e a minha. Pra se
alimentar, pega a comida com a ponta do bico, joga pra
cima, a um palmo de altura, e deixa cair no bico aberto,
de modo que a comida passa direto pela garganta prático no, mamita? Os bebês tucanos, tucanos novos ou
recém-tucanos, são prognatas - têm a mandíbula superior menor do que a inferior. Mas isso passa.
O Tucano voa pouco, pula muito. Daí ser
chamado de ave trepadora. Passa aos saltos de um
galho pra outro, bisbilhotando tudo, pegando tudo
que pode- frutas, bagos, bichos. Anda desajeitado,

meio sobre o ridículo. Dizem os
tratados de tucanologia gue sofre
de incontinência verbal (se assim
se pode dizer, pois não conhece o
verbo).vocalizando alto e precipitado. E o pássaro mais sociável e
barulhento da floresta. Dizem
mais (o tucanologista Ulysses)
que sofre de incontinência no outro extremo do
corpo. E o pior é que nunca limpa o ninho.
Não migratório, o Tucano dá suas escapadas, é
bom mímico, e tem o hábito de cobrir a cabeça com a
cauda, pra dormir, evitar incômodos, ou, penso, por
puro exibicionismo. Em alemão o Tucano se chama
Pfefferffresser, comedor de pimenta, ninguém sabe
por que, deve ser por causa de uma dessas traduções
aí que c9nfundem Ribamar Sarney em Wolfgang
Goethe. E gregário e vive em ninhos que, preguiçoso,
jamais escava - se apropria dos velhos ninhos de
Pica-paus. Ou mesmo dos novos, se os Picas bobeiam. Está enquadrado no filo Cordata, subfilo
Vertebrata, classe Aves, ordem Piciformes, famt1ia
Ranfastídea. O maior deles é o Ranfasto Toco, venta
escondida, papo amarelo, dá-lhe. TUCANO!
Não há qualquer prova científica de que o
Tucano viva atucanado.

P.S. A seleção de simbolismos óbvios e dúbios
embutidos neste artigo deve ser feita de acordo com a
conveniência do leitor e do senador Mário Covas.

Coisas da Política

Quando o re.cuo não desmerece
Ricardo N oblat
presidente José Sarney esqueceu de avisar aos aliados mais
O
fiéis do governo no Congresso que

desistira de vetar a participação de
lideranças partidárias no horário de
propaganda eleitoral gratuita destinado aos candidatos às eleições municipais de novembro próximo. Na
manhã de segunda-feira, ele reuniu
no Palácio do Planalto seus líderes
na Câmara e no Senado e os informou sobre as razões do veto. Na
manhã de ontem, o deputado Ulysses Guimarães já sabia
que o veto fora revogado - aliás, por interferência dele.
direitos. Numa só empresa o mesmo dispositivo legal poderá ter
Às 19h30, na dependência reservada do Senado onde
de ser aplicado diferentemente, em virtude de decisões irrecorseus colegas costumam tomar café e repousar, o senador
ríveis dos tribunais regionais ou de turmas do mesmo tribunal.
Marcondes .Gadelha, líder do governo, ocupava-se em
Nem será preciso, como se infere, que se trate de empresa com
convencer um amigo da justeza do veto anunciado. O
estabelecimentos em mais de um estado, pois em muitas
projeto que regula as eleições municipais, aprovado pelo
unidades da Federação os tribunais estão divididos em turmas,
Congresso há duas semanas, prevê no artigo 29 ue "da
d ue..no tad_o
·o ul ~sa divisão .. há dois,_ _,____~a~lm a eleitoral gratuita
ão artici ar a é dos
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promulgação da nova Constituição lá por agosto, começos
· de setembro, com prazo para a Justiça Eleitoral regulamentar a ele_ição com maioria absoluta e, pois, com a possibilidade efetiva de dois turnos nos municípios com mais de 200 mil
eleitores- pouco mais de duas dezenas. Mas, então, um
valor mais alto se alevanta e nem o TSE ou o presidente
terão outra coisa a fazer, senão guardar a viola e entrar no
compasso dos novos tempos inaugurados ... É uma hipótese
ou uma ilusão que não faz mal cultivar.
A boa nova é realmente o passo adiante na liberalização do processo político, o arejamento eleitoral com a
nacionalização saudável das eleições municipais. Sarney
deve 'ter medido e pesado os inconvenientes e desconfortos
de uma campanha que se despregue da moldura estreita dos
discursos dos aspirantes a um mandato de vereador, com a
sedução das mordomias, ou às dores de cabeça de prefeituras endividadas e crivadas de problemas, para o quadro de
uma indiscutível prévia entre candidatos à sua sucessão.
Claro, sem o veto, com a presença cónsentida de não
candidatos, não sobrará um segundo do terço do tempo
abocanhado pelas legendas pilotadas por um nítido projeto
presidenciável. Nas nesgas do PDT, por exemplo, Leonel
Brizola estará dando o seu recado, acentuando o tom crítico
em relação ao governo e ao presidente. Lula pegará a sua
carona nos estribos do PT; Ulysses, Quércia, Newton
Cardoso nadarão de braçada nas águas generosas dos largos
espaços do PMDB, mesmo depois do emagrecimento imposto pela dieta da dissidência. As aparas do novo PSDB
terão que ser rateadas entre as estrelas de um ensaio de
partido que parece reunir mais caciques do que índios:
Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro. Isso só em São Paulo, transbordando para a imensidão
nacional.
Mesmo sem a lição dos dois turnos ensinando que a
decisão entre os classificados, em tempo curtíssimo, tende
para o confronto dos desempenhos individuais pelo rádio e a
televisão, ninguém ignora a crescente influência de ambos
nas campanhas, substituindo a canseira dos comícios por
audiência muitas veze.s multiplicada e nas comodidades das
poltronas caseiras.
Não é só isso. O .eleitor antecipará preferências,
simpatias, desafeições. E as avaliações da viabilidade das
candidaturas irá influenciar a decisão dos partidos na hora
de apontar o candidato.
O voto depositado nas urnas municipais projetará a
sombra nacional do puxador da legenda, do líder que se
apresentou como o avalista da sigla e de seus candidatos.
Ninguém escapará da mistura da eleição municipal com
lideranças nacionais, enterradas até o pescoço nos resultados que os mapas de apuração registrarão como um
indicador de favoritos e azarões.
A transição parece enredada em curiosas contradições.
As eleições diretas para presidente sobraram para ano que
vem com o mandato de cinco anos para Sarney. Pois das
eleições municipais de consolação deste ano estão inflando
com os ares nacionais da campanha, promovidas à préestréia dos astros do elenco de 89.
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inegável, como de fato foi. Em 1986, o maior preJudicado
com a interdição do horário de propaganda eleitoral aos
nãos candidatos,.foi o então governador Leonel Brizola, duro
crítico do governo e, especialmente, do Plano Cruzado que
deu ao PMDB a maior vitória política jamais registrada por
outro partido em tempo algum.
Brizola não pôde ir ao rádio e à TV pedir votos para
seu candidato ao governo do Rio de Janeiro, o professor
Darcy Ribeiro. Nem ele, nem o senador Mário Covas, nem
o deputa'do Luiz Inácio Lula da Silva, nem liderança de peso
alguma poderia ter acesso aos meios de comunicação entre
setembro e novembro próximos se Sarney vetasse o que o
Congresso aprovou através de um amplo acordo que reuniu
todos os partidos.
Não preocupava Sarney que BriZola, Covas ou Lula
fossem à televisão pedir voto para os candidatos de suas
legendas. Preocupava-o que eles aproveitassem a ocasião
para criticar o governo e para inaugurar, de vez, a sucessão
presidencial de 1989. A revogação do veto significa que
vozes poderosas interferiram junto ao presidente - entre
elas, a de Ulysses e as de vários governadores do PMDB que
não teriam vez para reforçar as chances de eleição dos
candidatos g g trocinam.
•
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de São Paulo há dois tribunais regionais, um na capital e outro
em Campinas.
Atualmente, quando as decisões dos TRTs, ou de suas
turmas, divergirem entre si ou da jurisprudência do pleno do
TST, cabe recurso de revista para este tribunal. Aliás, a
principal função do TST é a de uniformizar a jurisprudência, a
fim de que o Direito do Trabalho seja igualmente aplicado em
todo o território nacional. Afinal, como já se disse, "o direito é
aquqo que o tribunal diz que é"·
.O volume dos recursos de revista, fundados em divergência de interpretação do direito em tese, justificou a deliberação
da Assembléia Nacional Constituinte de ampliar o número de
juízes do TST de 17 para 27. Entretanto, absurda e paradoxalmente, foi aprovada uma emenda suprimindo o mencionado
recurso na hipótese de divergência jurisprudencial.
Destarte, a ser mantido 0 texto a respeito adotado no
primeiro turno de votação, poderá vigorar nos diversos estados,
e até no mesmo estado, interpretações diferentes sobre determinada norma legal.
Fácil será prever-se o que isso significará, tanto para a
administração das empresas, sobretudo as de âmbito nacional,
comqJpara a segurança dos trabalhadores na aplicação dos seus

que , por ter restringido a competência do
Supremo Tribunal Federal, a Assembléia Constituinte resolveu
criar o Superior Tribunal de Justiça, com o encargo de
uniformizar a jurisprudência atinente às questões civis, comerciais, criminais etc. Portanto, somente o Direito do Trabalho,
que rege dinâmicas relações jurídicas entre os empregados e
empregadores, é que terá aplicação disforme ou antagônica, o
que multiplicará o volume de litígios ajuizados ná Justiça do
Trabalho.
Calha a lembrança de ·que a Constituição não deveria
conter regras de caráter meramente processual; mas, já que tal
tipo de equívoco está sendo cometido, que, pelo menos, não se
atropele o funcionamento do Tribunal Superior do Trabalho,
impossibilitando tenhamos aqui no Brasil uma jurisprudência
trabalhista unificada.
_
Seria conveniente, pois, que no 2° turno de votação da
Constituinte fosse devolvido ao Tribunal Superior do Trabalho
a competência de conhecer dos recursos com fundamento na
divergência de julgados, propiciando, assim, que continue
sendo uniformizada a jurisprudência trabalhista do país, com as
inegáveis vantagens daí decorrentes.

ona Yolanda Costa e Silva ergueu a tampa do baú da
revolução, um dia desses, ao revelar ao O Estado de S.
; Paulo que seu marido fora contra a suspensão de direitos
' políticos de Juscelino Kubitschek e pretendia revogar as puni, ções revolucionárias no dia 7 de setembro de 1969.
:
Pode ser.
·· Em dezembro de 1966, "eleito" presidente mas ainda não
! empossado, Costa e Silva começou por Lisboa uma viagem ao
'redor do mundo, que evitaria as tentações de um governo
paralelo até a posse em 15 de março de 1967. Na entrevista
,coletiva, um jornalista português lhe perguntou o q11e faria se
•encontrasse JK na rua (ele estava exilado em Lisboa). O general
hesitou um pouco mas respondeu: "Como homem da revolução, condeno muitos dos seus atos e apoiei as punições que lhe
foram impostas. Mas como brasileiro não lhe negaria um aperto
de mão, se o encontrasse na rua."
'
Era notícia. O representante da "linha dura" aceitava
apertar a mão de um cassado. Na manhã seguinte fomos, o
jornalista Carlos Chagas e eu, procurar Juscelino. Ele nos
recebeu emocionado, os olhos cheios de lágrimas, quase segurando o choro. Falou da solidão do exílio, do temor de muitos .
de procurar um exilado. Contamos-lhe a resposta do general
Costa e Silva, ele não fez comentários.
Perguntou do· Brasil, do que estava acontecendo. Achava
difícil prever os próximos desdobramentos políticos, não gostaria de cometer "novos erros". E nos contou um longo episódio,
para mostrar que na política às vezes a intuição contraria a
lógica e tem razão. Mas ~ difícil para um político, quase
impossível, ficar com a intuição contra a lógica.
Quando ainda era presidente, seu amigo e conselheiro, o
poeta Augusto Frederico Schmidt insistia muito para que
promovesse o general Castello Branco, JK resistia, argumentava que Castello sempre fora ligado à UDN, sua adversária. Fora
contra a sua candidatura, conspirara contra a sua posse, nunca o
apoiara.
·
Schmidt dizia que eram águas passadas; o homem mudara,
tomara-se até seu admirador. Acabou concordando. Mas na
hora de assinar o decreto de promoção, sua intuição lhe disse
que estava cometendo o maior erro de sua vida política.
Suspendeu a caneta. Mandou telefonar para o Schmidt. contou·
lhe a intuição e disse que não assinana o decreto.
O poeta foi voando para o palácio das Laranjeiras.
Argumentou, pediu, implorou, jurou que não se arrependeria
-ao rontrário, só teria vantagens políticas absorvendo um exadversário influente no meio militar.
Juscelino assinou.
Passado algum tempo, Castello Branco- é o relato de JK
~ foi ao palácio com Schmidt agradecer. Já havia sido
desimado diretor da Escola Superior de Guerra e convidava o

Nas eleições municipais de 1985, tal participação foi
assegurada e exercida livremente. Nas eleições do ano
seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que só os
candidatos deveriam usufruir do espaço reservado à propaganda no rádio e na televisão. Sarney pretendeu fazer
prevalecer o entendimento. O que o movia a isso não era,
exatamente, a mesma coisa que moveu o tribunal em 1986mas a decisão do TSE serviria para amparar a sua.
O TSE considerou, na época, que a participação de não
candidatos acabaria por prejudicar os próprios candidatos,
que teriam menos tempo útil para apresentar suas idéias e
para apelar, diretamente, ao eleitorado. Recentemente,
quando o Partido da Juventude quis preencher quase todo o
seu programa de televisão com uma entrevista do governador de Alagoas, o TSE colecionou dezenas de queixas a
respeito. Elas partiram de filiados do próprio partido que se
sentiram prejudicados
O entendimento do tribunal , que agora sustentana o
discurso oficial em torno do veto de Sarney, podia ter sua
lógica, como de fato tinha - mas seu alcance político era

o rn re~uo que o~nerrcre
I~t
Cio espaço
democrático no país não desmerece quem o promoveu- no
caso, o presidente sairá bem do episódio. Em qualquer lugar
onde a democracia mereça respeito , cabe aos partidos
administrar ao seu gosto o uso dos instrumentos de propaganda eleitoral à sua disposição. Determinar como os
partidos devem lidar com o direito à propaganda que a lei
lhes assegura é cercear, em grande parte, o uso desse direito
Por outro lado, o episódio do veto abandonado serve
para ilustrar como, muitas vezes, importantes decisões
políticas configuram, antes de tudo , uma ação entre amigos.
Se o que, de fato, avalizou o veto anunciado na segundafeira foi a preocupação do presidente de garantir a integridade do horário de propaganda aos candidatos às eleições
municipais, ele deveria tê-lo mantido - quando nada, em
respeito à sua própria convicção, amadurecida, certamente,
ao longo do tempo.
Se o que, de fato , alimentou o veto fm a mtenção de
Sarney de adiar o debate da sucessão presidencial e limitar a
oportunidade de críticas ao governo, ele não deveria ,
sequer, ter cogitado dele. Recuou sob pressão de alguns dos
seus eventuais aliados - e a outros deixou mal.
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A política e a intuição
Washington N ovaes

pelos partidos".

presidente a dar a aula inaugural dos cursos. Juscelino tentou
tirar o corpo, alegou falta de tempo, o general insistiu: conhecia
bem o pensamento do presidente, se ele quisesse, poderia o
próprio Castello preparar um texto básico, que Juscelino teria
apenas de adaptar a seu estilo, cortar, acrescentar. E assim foi
feito.
Passados os primeiros dias da deposição de João Goulart,
Schmidt voltou a procurar Juscelino. Queria o apoio do PSD à
candidatura de Castello Branco à presidência da República.
Juscelino não disse, mas deve ter pensado, à ~poca, que
com Castello, uma alma udenista, na presidência, seria mais
fácil a sucessão em 1965 para um pessedista como ele, pois seria
inevitável que o udenista Carlos Lacerda, que se julgava um
pouco "dono" da revolução de 64, entrasse em conflito com um
presidente forte como Castello.
Foi convocada a histórica reunião dos "cardeais" do PSD
para a casa do deputado Joaquim Ramos, no Rio de Janeiro.
Estavam lá Tancredo Neves, José Maria Alkimin, Amaral
Peixoto, Antonio .3albino, Martins Rodrigues e Juscelino, pelo
menos.
Castello explicou que era candidato e sentia-se em condições de fazer a transição (desde 1964 ... ) do movimento militar
para a normalidade constitucional - uma vez afastados os
fatores que "subvertiam a ordem". Coube ao próprio Juscelino
responder. Disse que a posição do partido era pelo retomo aos
"quadros constitucionais" e à normalidade democrática. Lembrou que o PSD já tinha candidato lançado às eleições
presidenciais de 1965 -ele, JK. E queria saber como Castello
se posicionava diante dessas premissas.
O general - assegurou Juscelino naquela manhã fria de
Lisboa - reiterou a disposição militar de retomo breve à
normalidade e de respeito ao calendário eleitoral e às candidaturas já lançadas (JK e Lacerda). E saiu da reunião, depois de
resolvidos alguns problemas do "varejo" nos estados, com o
apoio do PSD garantido no Con~esso -onde, de fato, se
elegeu, em companhia do pessedista José Maria A1kimin na
vice-presidência.
Passados 15 dias da eleição, Juscelino notou que começava
a ser seguido por agentes do governo, em qualquer parte onde
fosse. Abriram-se inquéritos (que nunca levaram a nada),
Juscelino foi obrigado a depor. A história acabou com o própno
Castello assinando o ato que lhe suspendia os direitos políticos.
Confirmava-se o acerto da intu j~ J J que dissera a JK estar
ele cometendo o maior erro de sua vida ao promover Castello.
Da ESG, o general fora ao comando do IV Ex~rcito, no
Nordeste, e dali para o comando do Estado-Maior do Exército,
que se tomou o centro e o foco da conspiração que gestaria o
movimento de 1964 - e a liquidação política de Juscelino.
Mas como decidir pela intuição contra a lógica aparente?
Perguntava. ainda perturbado JK. no seu escritório em Lisboa.

Que inflação é esta e que país é este?
Eustáquio ]. Reis
rn art1go no JB do dia 21.06.88 o prof João Sayad
E
argumenta que , no contexto atual da economia brasileira,
a inflação não constitui problema real. O sofrimento que ela
gera "é uma dor de opinião e não de fato ". A inoportunidade
dessa tese foi prontamente criticada pelo prof. Edmar Bacha no
JB de 22.06.88 onde se mostra a gravidade da situação presente.
A crítica do prof. Bacha, contudo, deixa de tocar no equívoco
básico do artigo do prof. Sayad, qual seja, sua incapacidade de
perceber as iniqüidades sociais e a ineficiência econômica
geradas e agravadas por processos inflacionários como o presentemente vivenciado pela economia brasileira.
A colocação básica do prof. Sayad é que os efeitos
maléficos da inflação brasileira encontram-se já totalmente
neutralizados pela universalização dos mecanismos de indexação de preços na economia. Isso teria ocorrido a tal ponto que ,
de fato, a LBC, e não o cruzado, seria hoje a moeda brasileira.
Corno o valor da LBC é corrigido de acordo com a inflação
ocorrida em cruzados, essa não teria mais efeito sobre a renda
real ou bem-estar da população brasileira. O cruzado só seria
utilizado para "fazer troco ou comprar balas" , ou seja, ein
pequenas transações como pagar transportes, cafezinho etc.
Devido a isso, os aumentos de preços em cruzados não
afetariam significativamente o poder de compra das pessoas e
não seriam motivo de preocupação. Trocando em miúdos, o
prof. Sayad pretende nos dizer que- a grande maioria dos
brasileiros possui contas remuneradas pelo ovemight não sendo
afetados pela inflação em cruzados. Dessa forma, não tem
motivação para fugir de ~ruzados e, portanto. não há perigo de
hiperinflação.
De início, cabe notar uma contradição lógica, pois o prof.
Sayad diz que o problema da inflação é a preocupação que ela
causa. Ora, se de fato ninguém está preocupado, nem mesmo
esse problema da percepção existiria. Ou será que o prof, Sayad
pretende nos dizer que o problema da inflação é "terrorismo''
ou "imaginação criativa" dos economistas: do IBGE ou da
FGV?
Deixando isso ge lado, o problema principal da colocação
é sua miopia social. E bem sabido que a grande maioria do povo
brasileiro gasta parcela substancial de sua renda com transportes, cafezinhos etc. Também se sabe que para essa grande
maioria os encaixes para transações estão bem abaixo do
mínimo necessário para contas remuneradas; no mais das vezes .
abaixo mesmo do mínimo requerido para as contas correntes
não remuneradas. sobretudo tendo-se em conta os custos das
transações bancárias. Devido a isso. esses saldos são mantidos
em conta corrente. quando não em moeda mesmo e 'ieUS valores

reais são dianamente corroídos pela inflação, implicando perdas
de rendas que são apropriadas pelo governo ou pelos bancos na
medida em que são eles que criam moeda. A inflacão é, nesse
sentido, um processo iníquo e regressivo de taxação e transferência de rendas que atinge sobretudo o segmento mais pobre
da população que mantém parcela significativa de sua renda
como encaixe para transações. A experiência do Plano Cruzado
deveria ter ensinado isto: o congelamento de preços extinguiu
esse mecanismo regressivo de transferência de rendas implicando aumento de renda real dos segmentos mais pobres da
população, contribuindo de forma significativa para a explosão
observada no consumo, sobretudo de alimentos.
Mas além dos efeitos sobre a distribuição de renda, a
inflação introduz graves distorções nas decisões de consumo.
produção e, sobretudo, investimento. Para tornar essas decisões, é fundamental que os agentes econômicos sejam capazes
de distinguir, nas variações observadas nos preços dos diversos
bens e serviços, a parte que se deve exclusivamente à inflação,
daquela que implica mudanças efetivas nos preços relativos. Só
essas últimas sinalizam que um determinado produto ou setor se
tornou mais lucrativo e, portanto, que recursos devem ser
realocados nesse sentido. O problema é que quanto maior a
inflação mais difícil se torna distinguir essas duas parcelas. É
sobretudo nas decisões de investimento, que eRvolvem realocações de longo prazo, que essa confusão entre variações nos
preços relativos e no nível geral de preços tem efeitos mais
deletérios. Em contextos altamente inflacionários toma-se quase impossível saber se·o aumento da gasolina, por exemplo, está
apenas acompanhando a alta dos demais preços 9u está, de fato
refletindo uma maior escassez desse produto. Essa ignorância
dificulta as decisões de consumo- viajar de carro ou de ônibus
- e tem efeitos paralisantes sobre as decisões de investimento
- comprar carro a álcool ou gasolina. Diante disso. não faz
sentido o dilema entre inflação e estagnação colocado pelo prof.
Sayad. A virulência do processo inflacionário brasileiro certamente responde por grande parte da queda nos investimentos e
nas taxas de crescimento. É verdade que precisamos desesperadamente de crescimento, mas é exatamente por isso que temos
que controlar o processo inflacionário.
A impressão que se tem é que o prof. João Sayad montou
seu argumento sobre a inflação brasileira para ilustrar a citação
de Montaigne que diz que "sofremos mais com as opiniões que
temos sobre os fatos do que com os fatos mesmo". Uma
epígrafe erudita, mas desprovida de lógica econômica. Não há
dúvida que para a grande maioria do povo brasileiro a inflação
causa sofrimentos bastante reais. Mas como não dizia Montaigne "pimenta nos olhos dos outros é refresco'
l:ustáquio J Re. é
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12 o 1o caderno o quarta-feira, 29/6/88

JORNAL DO BBA81L
Recife -

Natanael Guedes

Tempo

-obituário
Rio de Janeiro
Conceição Rocha de Almeida,
45 anos, de carcinomatose intraperitonial. Mineira, casada
com Sérgio de Almeida. Morava em Botafogo.
ArHndo de Lima Ferreira, 22,
-· de contusão no crânio. Paraibano, solteiro, faxineiro. Mo. nva no morro de Dona Marta,
~ em Botafogo.
Jurad Rosa Bemardes, 80, de
edema agudo do pulmão. Carioca, viúva de Arinos Bemardes. Morava em Copacabana.
Maria Estela Amazonas Buar._... que, 70, de câncer na mama.
Alagoana.
Luís Heleno Vieira de Vá, 81,
Ninfarto agudo do miocárdio.
·~ Flummense, contador, casado
••'€0m Leonor Pita de Sá. Morava em Copacabana.
Adelfa Thompson, 84, de parada cardíaca. Argentina, solteira.
Manoela Vieira Portela, 79, .
acidente vascular cerebral. Fluminense, viúva de Heládio Vi·
cente Portela, deixou quatro
~· filhos. Morava na Rua Artur
Bemardes, no Catete.
Kurt Hirscbberg, 79, de atrofia
cerebral. no Hospital Silvestre.
N

Solteiro, ex-correspondente de
imprensa estrangeira, foi enterrado ontem no Cemitério Israelita do Caju.
Flávio Sávio de Souza Gatão,
78, de infarto agudo do miocárdio. Carioca, casado com Firmina de Souza Gastão, carpinteiro, deixou dois filhos. Morava em Del Castilho.
GUda Si!va Gomes, 54, pneumonia aguda, na Beneficência
Portuguesa. Mineira, casada
com João Batista Gomes, costureira, deixou quatro filhos.
Morava em Piedade .
Salete Castor da Silveira, 34,
câncer, na Casa de Saúde Santa
Rita. Carioca, solteira, bancária. Morava no Engenho Novo.
Jorge Andrade Dantas, 56, infarto agudo do miocárdio, no
Hospital Salgado Filho. Cearense, pintor e marceneiro, casado com Maria Eulália da
Fonseca Dantas. Morava no
Cosme Velho.

Fátima VenâDdo Saldanba, 67,
tu~culose,

na Casa de Saúde
Nossa Stnltorado Rosário. Carioca, costureira, casada com
Carlos do Nascimento Saldanha. Morava em Botafogo.

· Detetives são présos no
-Paraná por cumplicidade
com ladrões de Goio:..Erê
u

CURITIBA - Os detetives Benedito Morais Minikoski e
José Barbosa de Souza foram presos ontem por envolvimento no
assalto ao Banco do Brasil de · Goio-Erê. Os policiais, que
trabalhavam na delegacia de Goio-Erê, segundo constatou o
diretor-geral da Polícia Civil, Renato Ortolani, tiveram vários
contatos ~':11 os integrantes da quadrilha que planejou o assalto.
Bene<hto, que esta preso em Curitiba, recebeu duas ordens
de pagamento de Carlos Mario Calabund, de Lagoa da Prata
(MG), atra~és d~ agência que foi assaltada.
As ordens de pagamento- uma de Cz$ 100 mil, e outra de
Cz$ 140 mil- segundo justificou Benedito, foram emitidas pela
Madeireira Bela Vista, de Calabund, em troca de remessas de
madeira. "Seria muita coincidência isto tudo ser verdade",
observou o diretor-geral da Policia Civil.

CARLOS ISAAC
BALASSIANO
(Um ano de saudades)

Nayr Balass1ano pede a todos que conheceram e amaram
CARLINHOS. reúnam seus pensamentos e suas preces
unfndo-os, neste dia. aos seus parentes.

A frente fria que aparece no litoral Sul continua deslocando-se para o oceano, com isso o Sudeste permanece com
bom tempo e elevação gradativa de temperatura. Embora
um novo sistema frontal esteja em evolução na Argentina
o tempo no Sul ainda se mantem bem com nebulosidade.
Nas demais regiões continua predominado bom tempo.

Clandestinos africanos chegam
ao Brasil em busca de emprego
RECIFE - Melhorar de vida conseguindo um einprego no Brasil. Esse
era o sonho de 15 africanos, quando
embarcaram clandestinamente no navio
The Solent, de bandeira britânica, no
porto de Monróvia, na. Libéria, ~m
destino ao porto do ReCife. Doze d1as
depois, o sonho acabou e, desde ontem,
os passageiros clandestinos estão presos
na Superintendência Regional da Polícia Federal, onde aguardam a deportação para Serra Leoa, Nigéria, Gana e
Nova Guiné, seus países de origem.
. A vontade de fugir da África rumo
ao Brasil era tanta que os africanos
embarcaram num navio-sucata: The So/ent, com o navio Geopotis 11, estava
sendo conduzido para o Recife pelo
rebocador Rembertiturm, pertencente à
Companhia de Navegação Hanchant,
de Roterdã, na Holanda, para serem
aproveitados, depois de desmontados e
cortados pela siderúrgica Açonorte,
instalada no distrito industrial de Curado, na região metropolitana do Recife.
A companhia de navegação já foi multada em Cz$ 509.337 por transportar
clandestinos e deverá gastar mais cerca
de 40 mil dólares para deportar os
africanos, segundo o superintendente
da Polfcia Federal, Aírton Marques,
explicando que todas as despesas correrão por conta da companhia.
Quatro mortos- Sem baga~em (todos têm apenas a roupa do

coroo e a maioria não. tem nem" sapatos), os africanos, todos negros, negam
que tenham entrado no navio em grupo. Falando em inglês ou em dialeto,
eles contaram que , apesar de todos
desejarem fugir da Africa se encontraram por acaso no The Solent: "Durante
dois dias, estivemos escondidos, depois
nos encontramos e ocupamos o navio",
contou Ceci1 K. Bleu. Ele é de Serra
Leoa e já tentou 'fugir clandestinamente
para a Coréia e agora para o Brasil.
"Não deu certo, mas vou continuar
ten·tando", l!arantiu.
Solteiros; desempregados, a maioria dos clandestinos se apresenta como
marinheiro. Mas eles não 5é!biam que o
Brasil ficava tão longe da Africa e por
isso levaram para bordo comida suficiente para passar apenas três dias.
"Quando a comida acabou"- contou Samuel Fubli, da Nigéria - "nós
éramos 19 no navio e quatro colocaram
um barco salva-vidas na água para ir até
o rebocador pedir alimentos. Mas o
barco naufragou e eles morreram", relatou Samuel, não dando maiores detalhes sobre o acidente. Já Joseph Iresu,
de Serra Leoa, garantiu em seguida
que, além dos quatro que morreram,
mais cinco africanos iam entrar no The
Solent, mas desistiram na hora que o
navio partiu. Já sabendo que serão
deportados, eles disseram que estavam
tristes e continuavam querendo ficar no

Parcialmente nublado a claro com
nevoeiros esparsos ao amanhecer.
Instabilidade à noite. Visibilidade
de moderada a boa. Ventos de
Sudeste a Nordeste, fracos a moderados, temperatura em ligeira elevação. Máxima e mínima de ontem: 28" em BanllU e 14.1° em
Bangu.

Brasil. Segundo Alpha Kamu, também
de Serra Leoa, os africanos ouvem falar
bem do Brasil e sabem que aqui vivem
muitos africanos. "Por isso achamos
que nos daríamos bem aqui", acrescentou.
Com o rebocador puxando o The
Solent e o Geopotis 11 com um cabo de
quase mil metros, o comandante do
Rembertiturm, capitão Tomasz Gajek,
que é polonês, só descobriu os clandestinos três dias após o início da viagem.
Com uma tripulação de 10 homens, ele
ajudou os africanos dividindo com eles
a comida e a água do seu navio. Ao
chegar ao porto do Recife, o rebocador
tinha apenas algumas latas de leite e
conservas, poucas frutas e estava quase
sem água. O comandante e os 15 clandestinos serão ouvidos em inquérito
instaurado pela Polícia Federal, primeiro passo para o processo de deportação.
Segundo o superintendente Airton
Mendes, os africanos levarão ainda cerca de 40 dias para serem deportados
porque muitos nem têm documentos.
Os passageiros clandestinos do The So/ent são: Alpha Kamu, Selwyn Paris,
Ceci! K. Bleu, Abaul Korona, Oscar
Osei Bonsei, Bernard Kofi Frempong,
George Bonapat Quaye Pagoe, Kofi
Atta Kakraba, Abudula Hiyusuf,
Muhamed Krouzouma, Joseph Iresu,
Samai Kanneh, Klamadou Barry, Samuel Fubli e Curtis Manfield.

O.

Nos EStados

No Rio e em Niterói
PA:

Encobeno
Encobeno
AP: Encobeno
AM: Encobeno
RO: Encobeno
AC: Encobeno
SE: Nublado
CE: Nublado
PB: Nublado
AL: Nublado

RR:

------------i RN:
PE:

1-

Nublado
Nublado
Precipitação das chuvas em mm
BA: Nublado
1 - - . . . . ; . . - - - - - - - - - 1 MA: Nublado
Ultimas 24 horas
O. O Pl: Nublado
Acumulada no Mês
93.6 DF: Claro

Normal Mensal
Acumulada no Ano
Normal Anual

17h18min

PR:
.....--+-----+--....;;;..---4 SC:
RS:
Mar

1Sb20miD/1.3

22h2llllinAI.4

o

Rio

2S.9
29.2
28.7

67.5

Ocasoàs

26.6
30.S

2S.6
30.2

MS: Claro
MT: Claro
989.6 GO:
Claro
1102.1 MG: Pte. nublado
l----r-:-:-~:-:--r-:06h3~:::-mm-:
Pte. nublado
3 .--l SP:
1--:N_asce_rá_às_+-----i
ES: Pte. nublado

O Sol

31.4
29.!>
30.!)
29.8
31.6

Encoberto
Encobeno
Encobeno

23.2
29.7
33.2
29.6
22.2

24.3

21.8
19.6
22.2
23.7
18.•
17.2
22.1
23.4
21.0
20.8
21.9
22.3
21.9
22.9

13.3
16.9
18.4
JS .6

13.2

12.1

2S.4 16.4
22.9 09.2
20.8 12.7
1S.7 10.S

No Mundo

!---~==;;...;_-+----.
01b44min/1.1
081146miniU.2
14b37min1J.3
2Jb48min!O.S
..._.--+---~-+-------4

AmRmlã~~
. ~-~_,.~Nu~bla~do-,.-"'i'!l'T'"-:'::13:-i
A1riw1çáo
Oaro
2S
16
AClaro
30
Z313
Btrtim
aaro
21
Cabo
OlbS6min/1.2
08b3lminl0.2
BoaaJiosol'
Nublado
18
S
•
Encoberto 23
14
, Fno
""~~..a...:;l4bS6minl==
·=l.:..2·....L.;;21:::h()9min/O=·;..._·_s-1 ~..Eocobeno 18
10
...,
-..
Nublado
19
5
o G/Mar mfo rma que o mar está agttado, com .........,
Canoca
aaro
28
19
águas a 18", graus e banhos proibidos.
Geaobn
Sol
Z3
13
1---..;;;..---..,---:=~-------4 HanM
Chuvooo
33
21
A Lua
1..11 Pu
Oaro
16
4
1----...:.:::...:=:;;_----1 Lima
Nublado
18
13
Llsboo
Chuvoso
20
14
Loadrel
Madri
Mhlc:o

Miami
MoalnldN

Mooma
Nova Jorqao

hril
l'eqúl
~

I

,.._

Saallqo

T6qalo
VieM

Nublado
Claro
Chuvoso
Nublado
Oaro
Chuvoso
Oaro
Nublado
Oaro
Instável
aaro
Nublado
Nublado
Claro
Sol

18

13

Z3
2S

13
11

26
15

29
28
20
30
20
7:1
15
2S
26

30

21

4
16
14

9
20
9
18
2
20
14

1

MARJA STELLA GOULART
DE SA CAMPELLO FAVERET
(7° DIA)

t

Seus filhos Theodoro, Paulo, Olga
Maria e respectivas famílias participam a realização da Missa de 7o Dia
na Capela da Ressurreição (R. Francisco Otaviano 99) no dia 30/06/88 às
·18:30 horas

~-

,

-· ~----------~------------~
,

AVISOS

Religiosos
e Fúnebres
Recebemos seu anuncto na Av
Brastl, 500 De dommgo a 6' até
20 OOh. aos sábados e lenados
até 17 OOh Tel 585-4350 585-4326 - 585-4356 ou no horáno comerctal nes loJaS de

CLASSIFICADOS
PariL outr•s lnformaçoes.
consulte o seu

JORNAL DO BRASIL

ALMIRANTE MARIO GERALDO -;. .r~i i i i i i ~iiiiiiiiiiiiiii~~
-IL~
~~l~~l~~~
FERREIRA BRAGA
ANA CLAUDIA NIEMEYER ~
(Missa de 7o Dia)

t

Regina Castello Branco, Helenita Ribeiro e Lea
Ribeiro Passos convidam para a Missa de 7° Dia
do querido TIO MARIO, que será cele~rada no
dia 30 de Junho, às 18:00 horas, na IgreJa Santa
Margarida Maria - Lagoa.

MAGALHÃES DA SILVEIRA
(5• Aniversório de Falecimento)

t

:: . CECILIA PINHEIRO CABRAL

.t

(7° DIA)

ALMIRANTE MARIO GERALDO
FERREIRA BRAGA

Cabral (Dunga), Maria Helena. Lula e .
Cecília convidam parentes e amigos para
a Missa de 7o Dia da sua querida esposa,
mãe e avó a realizar-se no dia 30/06/88 às
9 horas na Igreja_ São José da Lagoa. Av.
Borges de Medeiros n° 2735.

...

(Missa de 7° Dia)

... IRACEMA COSTA CADAVAL

.. t

(MISSA DE 7• DIA)
Sue familia convida os amigos e parentes para a .Missa de
Séf1mo dia a ser realizada no dia 1° de Julho, na Igreja do Bom
Jesus do Calvário na Rua Conde de Bonfim. 50.

MARIA AZIZ MILHEM
(MISSA DE 7• DIA)

Os filhos Nabrra. Olga. Madalena, Aziz. Salim,
Alberto e Nilza. genros. noras, netos. bisnetos
e amigos agradecem as manifestações de
pesar recebidas por ocasião do seu falecimento e convidam para a Missa de 7° Dia que será
celebrada dia 30, quinta-feira. às 9:00 horas. na
Igreja da Candelária.

t

Geninha, Mario Jorge, Carlos Henrique, Maria, Marcos,
Monica, Tânia, Giuse, José Arthur, Eglê, José Francisco,
esposa, filhos, noras e genros, os netos Dulce e Rogério,
Maysa, Ana Beatriz, Letícia, Mario, Henrique, Gustavo,
Marta, Cristina, Marcelo, Rafael, Carlos Henrique e os Bisnetos
Gabriel e Natália, agradecem as manifestações de pesar e
convidam para a Missa de 7° Dia do querido esposo, pai, sogro,
avô e Bisavô MARIO, que será celebrada no dia 30 de Junho, às
18:00 horas, na Igreja Santa Margarida Maria - Lagoa.

t

LOLITA BUSTANOBY BELLO
Cookie-e Herbert Richers, Andréa e Lauro Augusto Jardim, Patrícia e Simon Glover, Mariana
Fernandes Couto, Ricardo Jardim, Adriana Jardim, comunicam o falecimento de sua querida
mãe, sogra e avó e convidam para a missa a ser
realizada em intenção de sua alma hoje às 18
horas .na Igreja Santa Margarida Maria na Lagoa.

AUGUSTA DAIN
(Hazkará)

.

Filhas. genros, netos, bisnetos agradecem as
manifestações de pesar e carinho recebidas por
ocasião do falecimento da inesquecfvel querida
AUGUSTA e convidam para o ato religioso
(Shlashim) a realizar-se 5a Feira, dia 30 de Junho, às
18:30hs na Sinagoga Beht Aron à Rua Gago Coutinho 63

*

ALMIRANTE MARIO GERALDO
FERREIRA BRAGA

Sua famflia convida parentes e amigos
parq a Missa que será celebrada AMANHA 30 de Junho. às 18:00 horás. na
Paróquia de São Conrado, na Estrada da
Gávea - n° 904.

CARLOS ANTONIO
DOS SANTOS
JUIZ DE DIREITO

t

Marly Ramos dos Santos, Carlos Henrique Ramos dos Santos. Eliana Guichard
·
Loureiro dos Santos e Ana Carolina
Guichard Loureiro Ramos dos Santos,
esposa, filho, nora e neta, convidam parentes e amigos para a Missa de sexto mês que
mandam celebrar amanhã, dia 30 de junho,
às 11 horas. na Igreja de N.S. do Monte do
Carmo - Rua 1° de Março, s/n°

·t

MOZART DE ARAUJO .

Sua família, consternada, comu·nica seu falecimento ocorrido em
23/6, tendo sido o enterro realizado em Fortaleza, Ceará, e convida
parentes e amigos para a missa de 7°
dia a realizar-se 5a feira, 30/6, às
10:00 na Igreja de N.S. da Conceição
e Boa Morte, à Rua do Rosário esquina com Av. Rio Branco.

{MISSA DE 7° OIA)

HELENA BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO

José Francisco Pereira das Neves e Família, Yole
Medeiros Pereira das Neves e Família, Maria Thereza
Pereira das Neves, Octacílio Peixoto Vieira e Família
convidam para a Missa de 7° Dia do. querido cunhad
MARIO, que será celebrada no dia 30 de Junho, às 18:00
horas, na Igreja Santa Margarida Maria - Lagoa.

(FALECIMENTO)
Seus Filhos. Nora. Netos. Sobrinhos e
amigos comunicam o seu falecimento
ocorrido ontem e convidam para o seu
sepultamento HOJE dia 29.06.88 às 16 horas no Cemitério São João Batista.

AUGUSTA DAIN

Avisos Religiosos
e Fúnebres

t

A Sociedade das Damas Israelitas
"Froien-Farain" convida os parentes e
amigos para a cerimônia de Askará de
sua Presidente Honorária, dia 30 de Junho 1988 às 18,30 hor.as na Sinagoga Beht-Aron
à Rua Gago Coutinho, 63.

*

t

Recebemos seu anúncio na Av . Brasil. 500
De dom1ngo à 5a até 20:00h. aos sábados e
feriados 17:00h. Tel: 585-4350- 585-4326
- 585-4356 ou no horário comercial nas lojas
de
CLASSIFICADOS

Para outras informações~
consulte o seu
JORNAL DO BRASU..
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Tentação da Demagogia
epois da reforma agrária será a vez do sistema
D financeiro
na corrida de obstáculos armada

dalos apurados ou semi-sepultos, para não falar nas
disparidades de índices de produtividade quando se
pelo populismo na Constituinte, com uma série de comparam seus volumes de depósitos com os de
-emendas cuja aprovação, ainda que remota, destina- similares estrangeiros, mas de capital privado.
se certamente a tumultuar ainda mais o cenário
O sistema bancário particular brasileiro está
econômico e a percepção externa do Brasil e da prestando seu serviço com padrões de produtividade
realidade brasileira.
muito maiores que a máquina estatal. O avanço
Qual é hoje o fato elementar relativo ao progressivo ·do Estado sobre os bancos significará
~ sistema financeiro e ao mercaqo de capitais? O inevitavelmente sua degradação, a começar pelo uso
elementar é a gorda, a gordíssima fatia que o _político dos postos de caixa para empreguismo e
Governo reservou para seus próprios cofres e bolsos clientelismo.
no bolo da poupança nacional. Na verdade, antes de
Não há dúvida de que, com o tempo, instituiestatizar o sistema financeiro o Governo já estatizou ções como a da carta-patente negociável podem ser
a poupança.
substituídas por um sistema que não signifique
E o próprio ministro da Fazenda quem reco- apenas privilégios ou distribuição de cartórios. Este,
nhece que o Governo dispõe hoje de cerca de duas porém, talvez seja um dos pontos menos relevantes
terças partes da poupança financeira. Quando se para uma ampla reforma do sistema financeiro
consideram os depósitos em cadernetas, a título de nacional.
exemplo, logo se verifica que 58% vão esbarrar nas
O papel do banco moderno deve ser discutido e
Caixas Econômicas dos Estados e Federal, e uma debatido com a ativa participação das instituições
boa fatia dos depósitos em instituições privadas vai privadas, que até agora montaram um parque razoaesbarrar no Banco Central. O governo recolhe velmente ágil, e, em certos pontos, até mais sofistidinheiro de circulação através de seus títulos públi- cado que seus congêneres estrangeiros, obrigadas
cos, de depósitos compulsórios e voluntários, dre- que foram a transferir fundos com grande velocidaImposto de Renda
nando maciçamente o que poderia estar financiando de para compensar uma das mais altas taxas de
atividades produtivas, com um único objetivo: fi- inflação do mundo.
Um verdadeiro primor a charge do
cartunista Lan, publicada no JB, edição
nanciar o déficit público.
O lado negativo desse estado de coisas é o
de 28 de abril, pág. 10.
É nesse cenário de estatização da poupança que
desvio dos objetivos das instituições que captam a
Um enorme leão assistindo ao contrise vai discutir uma proposta do deputado Fernando poupança e lucram com o chamado floa~ ou as
buinte entregar a cueca,_ última peça de
roupa que ainda lhe restava, retrata a
Gasparian para fixar em 12% os juros máximos massas de dinheiro que giram nas.caixas sem remufamigerada situação em que somos colocacobráveis por ano; outra emenda do deputado neração. Os bancos não podem se transformar em
dos em todos os atos de nossa vida.
Augusto Carvalho (PCB-DF) determinando que sócios de um processo de degenerecência da econoApenas uma diferença entre o contribuinte da charge e os demais assalariados:
todo o dinheiro do governo seja depositado em mia, e que frustra o investimento de longo prazo,
enquanto o personagem de Lan ainda
instituições públicas; uma terceira do deputado beneficiando apenas as necessidades de caixa do
. tinha a cueca para "pagar" o leão, os
Vivaldo Barbosa (PDT-RJ) acabando com os ban- maior endividado. e do maior gastador, que é o
milhares de brasileiros já estão sem cueca
desde a confecção do Imposto de Renda
cos nacionais, vinculando-os aos seus Estados de Governo.
de 1987. Paulo Ricardo Leite Stodieck origem; e outra que quer proibir os bancos estranA presença de bancos estrangeiros no Brasil
Florianópolis.
geiros de operarem no país. A estatização completa tampouco deve ser vista com xenofobia. Essas
do sistema bancário já consta de pelo menos uma instituições trazem know-howe ligam o Brasil com o
FAB & F-5
plataforma partidária, sem que seu autor e candida- resto do sistema financeiro internacional, contri(... ) Na última quinta-feira, 515188, o
to a caudilho tenha dito por que nem para quê.
buindo para reduzir a sensação de ilha que se vai
IB publicou matéria no seu lo caderno
0 título FAB va.linspedoaar F-S antes
'
O s1"stema bancário brasile1'ro e o s1'stema finan· do aqm,· por força do protec10msmo
· ·
com
cnan
genera1; .. .,
de
recbar
negócio com os EUA. No final da
ceiro nacional, de um modo geral, não são perfeitos, do e do horror à concorrência que aumenta a
matéria se publica uma opinião minha.
e, duas décadas depois das leis 4.728 e 4.595, produtividade.
Haveria duas retificações: 1. Não sou
certamente merecem umà reforma. A questão é por
A discussão do sistema financeiro na Constido Iu~rj, apenas a Ipra (Associaçãú
Internacional de Pesquisa da Paz), da qual
onde e como começar essa reforma.
tuinte faria bem ao país se seu foco se orientasse em
sou secretário-geral, está localizada num
O primeiro passo que os constituintes poderiam direções que foram desperdiçad~s. Oxalá não entre
prédio que. pertence à SBIIIuperj; 2. o
dar, se estivessem seriamente interessados em au- em desvios piores ainda, como essa idéia de propor
transcrito como sendo minha opinião so.
·
T
d
pé d
freu, no processo de edição, alguma "pementar a eficiência da economia nacional, seria um teto máximo para os JUros. orna a ao
a
nada", desfigurando o meu raciocínio.
propor a extinção pura e simples de todos os bancos letra, uma sugestão de juros máximos de 12% ao
Dizia à repórter do JB, por telefone: "Os
estaduais, que foram jogados nas costas do Tesouro ano significaria aurpentar brutalmente o rendimento
aviões que o Brasil quer comprar dos
- no overm6'.
ihht
Estados Unidos não passam de ferro vecom rombos de centenas e centenas de milhões de das cademetas ou das aplicaçoes
em
lho, correspondendo a uma aspiração de
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Cartas
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pagamento, mediante acréscimos previamente acertados, conforme restou testificado na última concorrência para a construção da famosa ferrovia abrangente de
vários estados.
L Brfgldo
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Isso tudo ocorre quando não se cogita
de empreiteiras falidas ou próximos do
estado de insolvência, as quais, estranhamente e preferencialmente, são as eleitas
para a execução de obras governamentais
de vulto. Assim, o "amigo do rei", como
soe ser o consultor-geral da República,
não se deveria limitar à redação do diploma ditatorial autorizativo do reajustamento, mas competia-lhe, como jurista, penetrar fundo no âmago da matéria para
averiguar se a pretensão dos empreiteiros
guardava consonância com a lei, a doutrina e a jurisprudênci~. ( ... ) Aprofundao-

ção horizontal (deitado); sempre recusada
pelo mesmo, e condenada por nós os
parentes, durante nossas visi~as diárias, o
que não impedia a prática. E sabido das
dificuldades normais de qualquer vivente
saudável, na ingestão de · alimentos na
posição "deitado".
Declarada a pneumonia e feita a aspiração da secreção, verificou-se resíduos
alimentares, tudo indicando a absorção
pelos pulmões. De concreto sentia-se que
meu pai não teria condições de recuperação, não obstante, visto o ocorrido, ficou
claro que a aspiração de resíduos alimentos acelerou o agravamento de seu estado,
abreviando seus dias. Expondo o motivo
ao médico, fomos informados que essa
forma de alimentação pelas assistentes
naquele hospital é de aproximadamente
70% , ficando a pergunta se o mesmo não
ocorre em outros lugares.
Estou certo que reportagens de especialistas sobre alimentação aos doentes
hospitalizados ou atenção especial dos
médicos interessados no assunto, contribuiriam para minimizar o mal. No obituário dos jornais, nota-se diariamente falecimentos idênticos, e quem sabe, se dentre
esses, muitos não foram vítimas do "tratamento" semelhante. Sebastião Celso Rio de Janeiro.

Taxas escolares
A fim de que se possa avaliar o vulto
dos aumentos das taxas escolares atualment~ praticadas ~la Universidade Ga-
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brasileira
voltará
a
ter
racionalidade,
a
menos
que
autonomia tecnológica". E completava, mente dispõe, o douto consultor certa0
seu capital pulverizado e democratizado, o que
.
por que então não utilizar os $24 milhões mente teria desaco.nselhado a emissão do
Congresso esteja se esmerando em escrever uma
· pagos por esse ferro ve Ih o para crédito que custou 600 milho·es de dólares
promoveria administrações profissionais de suas
9ue
. .senam
Constituição do tipo ovemight
IOICJar um programa de pesquisa & desen- à nação. Salomão Velmovitsky - Rio de
caixas, em lugar da politicalha que provocou escânvolvimento de aviões supersônicos, além Janeiro.
de que o Brasil já tem um projeto desenvolvido, o AMX com a Aermacchi italiana Universidades
e Embraer? Clóvis Brigagão - Rio de
Sou universitário. Estudo na Uoiversi·
Janeiro.
dade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ) e sinto que, com certos decretos
notíci_a ~e um eventual desmembramento da
Se D Paulo Evaristo é um profeta, não precisabaixados pelo "nosso" governo, as univer·
Crise institucional
Arqmdtocese de São Paulo - para permitir
ria de uma enorme estrutura administrativa para
Eu ficaria chocado se os senhores sidades federais estão à beira da cova rasa
a criação de dioceses autônomas em Osasco, Itapeafirmar-se como tal. Os profetas do .Antigo Testaconstituintes perdessem a oportunidade à espera de serem enterradas como indicerica da Serra, São Miguel Paulista e Santo Amaro
histórica única e singular de dar um basta gentes. Do começo do ano para cá o
m-ento não tinham arquidioceses pequenas ou granna
situação de crise institucional que vive- governo vem baixando decretos que, su- está sendo explorada como um "fato político" de · des: andavam vestidos toscamente pelas ruas de
mos e deixassem escapar pelos dedos esta postamente, visam baixar o déficit públid~e?sões extraordinárias no interior da Igreja
Jerusalém, e apresentavam-se de mãos vazias diante
idéia concreta de eleições diretas 45 dias co. Contudo, estão enfraquecendo mais
ainda o seu ensino (obrigação do gocatohca.
dos reis que eventualmente os mandavam degolar
após a sessão solene de promulgação da
verno).
nova
Constituição
(emenda
do
senador
ou serrar ao meio. Numa retórica muito mais suave,
De Petrópolis, frei Leonardo Boff encarrega-se
Congelamento da URP (corrosão em
Mansueto de Lavor/PMDB-PE).
São Francisco de Assis transformou o mundo mediemais
de 40% nos salários públicos), proi·
de abrir fogo com uma sem-cerimônia que mostra a
O período de transição conservadora
bição de contratações de servidores públi·
val com um bando de companheiros descalços que
distância que já o separa de Roma: a ser concretizaque vivemos, já em si mesmo superior ao
cos, incentivo às demissões voluntárias,
período autoritário, pode confundir-se
tinham de mendigar diariamente o que comer.
da, a separação representaria, segundo ele,"medida
aposentadoria com 10 anos de serviço e
com este se não apontar para as eleições
administrativa com intenção política discriminatódas vantagens salariais para quem
corte
diretas já e já. Os desdobramentos do
, A pregação que vem de São Paulo é diferente.
tem dois empregos (um ;>úblico e outro
ria, seguindo a atual política restauracionista e
descalabro
político,
administrativo,
eco"E necessária - continua Boff _:uma articulação
privado) evidenciam claramente a intennômico e ético que vivemos são previsíveis
conservadora do Vaticano, que busca reforçar o
ção do governo em assassinar e enterrar
de todos os setores da sociedade civil brasileira"
ter
conseqüências
fu.
e
podem
realmente
monocentrismo na lgre ja".
definitivamente as universidades fed~rais.
para impedir o desmembramento. Isso postula uma
nestas para a nacionalidade.
Nós, universitários, não podemos deiÉ um tipo de interpretação que se harmoniza
O Poder Judiciário tem demonstrado,
surpreendente promiscuidade entre o plano religioxar que isto ocorra. Estaremos sendo
do
Trabalho,
altiespecialmente
a
Justiça
com os livros do próprio Boff, onde tudo é visto na
so e a "sociedade civil"- uma "fusão de objetivos"
cúmplices desta mediocridade e falta de
vez e independência, ao acolher os manótica da política e da luta pelo poder. "Esse golpe de
competência do "nosso" governo se não
que teólogos como Boff pretendem orientar.
datos contra o governo em função da
ficarmos atentos e mobilizados para o
Roma" ele prossegue, falando ainda de São
suspensão inconstitucional do pagamento
fortalecimento do ensino universitário pú·
É uma confusão que chegou ao seu ponto
da URP para o funcionalismo público civil
Paulo - , "mais um entre outros, seria desastroso
blico. Henrique Marques Ribeiro da SOva
do
e
militar.
Não
podemos
esperar
menos
máximo um pouco antes da chegada de João l?aulo
para toda a Igreja". Temos, portanto, em Petrópo(18 anos) - Rio de Jaaeiro.
Poder Legislativo nesta hora: altivez e
11 ao papado. Criou-se uma retórica em que se levou
lis, uma "sede doutrinária" que analisa a Igreja de
independência. ( ... ) Os militares brasileiàs últimas conseqüências a divisão entre progressisFalta de respeito
Roma com o descompromisso de um livre atirador,
ros devem propiciar as condições de segurança
interna
e
externa
para
que
a
societas
e
conservadores.
a
Igreja
só
teria
futuro
se
Quem tentou dormir na madrugada de
e que coloca na política o eixo de todos os prodade brasileira seja protagonista de sua 615 deve ter tido certa dificuldade, ou o fez
andasse
"para
a
frente"'
voltando
as
costas
a
blemas.
própria história neste limiar do século
com ajuda de sedativos e tampões de
passado tido como infamante.
XXI. Os senhores constituintes têm a ouvido. Tratou,se de uma manifestação
O Cardeal de São Paulo parece mobilizado na
responsabilidade irrecusável de ouvir as
religiosa nas areias do Leme, entre o hotel
mesma direção. Afirma ter ido a Roma "com grande.
Essa alta temperatura vem regredindo nos
aflições de todos nós brasileiros sacrificaMeridien e a Praça do Lido. Um barulho
temor" (ante a hipótese do desmembramento) e
últimos anos. Preocupada com o esvaziamento da
dos e humilhados. O Brasil . espera que ensurdecedor em plena madrugada!
Foi realmente um pesadelo e uma falta
cada um deles cumpra com o seu dever!
regressado "com muita esperança e alegria", depois
sua dimensão propriamente religiosa - que camide respeito com os moradores do Leme e
Professor Doutor Gisálio Cerqueira Filho
de ter alinhado argumentos "a favor de uma socienhou P<i!alelamente à proliferação de seitas de toda
proximidades, que não viram a famosa Lei
-diretor do Departamento de Sociologia e
dade unida do ponto de vista civil, de solidariedade
espécie - , a Igreja de Roma, que tem o seu centro
do Silêncio ser aplicada. Qual a posição
Política da PUC-Rio - Rio de Janeiro.
e de religião". Boff é mais direto: o suposto
doutrinário em Roma, liderou um saudável "retorno
das autoridades nesse caso?( ... ) Cristiana
Senise - Rio de Janeiro.
desmembramento visaria "basicamente atingir e
às origens", de que já se notam diversos efeitos, até
Peças adulteradas
isolar o cardeal Evaristo Arns, que é o profeta mais
mesmo no Brasil. Caiu a taxa de invectivas entre
· Quem tiver problemas com seu aparelho Philco, não o envie à Cosfoo, autorizasignificativo do Terceiro Mundo, depois da renúncia
tendências internas da Igreja - fenômeno que se
da da Philco em Botafogo. Após meses de
de D Hélder".
tornara constrangedor-, e a obsessão pela política
espera, ouvindo as mais diversas desculfoi desautorizada como sendo uma inversão de
pas, recebi meu aparelho com peças que
É impossível saber, até segunda ordem, o que
anteriormente nunca haviam sido mexiprioridades.
pensa o Vaticano de tudo isto; mas se pensou em
das, completamente adulteradas. Além
desmembrar, as razões estão à vista: eis a ArquidioMas nem tudo se transforma do dia para a
disso, tive que pagar pelo conserto o preço
de um aparelho novo.
cese de São Paulo transformada em baluarte de
noite; e as invectivas de um Boff mostram que,
A Philco deve tomar enérgicas provialguma coisa que ainda não se pode definir com
ainda no interior da lgrejà, há quem pretenda
dências com o que vem ocorrendo, pois
nitidez, mas que tem\ muito mais a ver com a política
conduzir uma luta política ao velho estilo. Já agora,
todas as vezes que foi à Cosfon, encontrei
do que com a religião.
com um certo ar anacrônico.
vários cliente~ reclamando do serviço e do
tempo que seus aparelhos ficam retidos
para conserto. Marlene Imenes de Macedo
-Rio de Janeiro.
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-----------TópiCO-----------------------Fenômeno
Mais uma vez o relógio começa a
correr contra o Rio de Janeiro. Já se
passaram três meses desde que a enchente de fevereiro golpeou o Rio e
Petrópolis, derrubando casas, ceifando
vidas e transtornando a vida urbana, e
as pessoas continuam com a certeza de
que nada está sendo feito para prever as
próximas catástro(es .
A expressão meteorológica "fenômeno pontual" indica que os índices de

densidade pluviométrica serão maiores
em janeiro, fevereiro e março. Isto é:
nesta época, todos os anos, chove mais.
Os rios transbordarão e a enxurrada vai
carregar a terra das encostas dos morros. A contar da última enchente, faltam apenas nove meses para este encontro que pode S6f apenas dramático
ou trágico. Onde estão as obras de
encostas? Onde está a política de remoção das favelas situadas em lugares de
risco?

Empreiteiras responsáveis por
obras em Santa Teresa afirmam que
estão paradas por falta de pagamento.
Se não há dinheiro para obras específicas, ao redor de prédios cuja estrutura
está à mostra, como a ossatura de seres
mal-alimentados, o que dizer das grandes obras inadiáveis nas encostas dos
morros?
O "fenômeno pontual", com todas
as suas conseqüências, prepara-se para
chegar no momento certo.

Reajustamentos

Alerta

Causou-me .profunda perplexidade assistir o sr. Saulo Ramos, consultor-geral
?a República, transmitir, pela televisão, o
mforme de que redigiu os decretos concernentes aos reajustamentos dos preços
aJustados com os fornecedores governamentais . ( ... )
Vale enfatizar ( ... ) que no relacionamento com o governo, os empreiteiros
( ... ) se resguardam dos efeitos nefários da
inflação, de permeio com o retardo do

Meu pai faleceu recentemente hospitalizado e vitimado de insuficiência respiratória, pneumonia etc. Embora a pneumonia tenha sido constatada nas últimas duas
semanas de vida, cabe ressaltar as incertezas que se afiguram :
Face ao descontrole na ingestão, normal nas pessoas de 1dade avançada, as
acompanhantes que o assistiam optavam
pela alimentação através de seringa via
oral , obv1amente, e abusando de sua post-.

do ano passado, observe-se· os dados a
seguir expostos. No período fevereiro a
junho/87, o curso de engenharia da Gama
Filho custava CZ$ 1 mil 404 por mês. A
partir de janeiro de 1988, o mesmo curso
para uma mesma carga horária, custou
respectivamente: fev. CZ$ 8 mil 517mar. CZ$ 9 mi1896- abr. CZ$ 11 mil498
- maio CZ$ 20 mil 121. A partir de
junho/88, novos aumentos são esperados,
com base na URP do mês respectivo.
Comparando-se maio/88 com maio/87 ,
chega-se a um aumento de 1.330%. No
mesmo período a OTN variou 351%, o
IPC 381%, o dólar paralelo 455%, a
caderneta de poupança 424%, a energia
elétrica 439%, a gasolina 404%, aumento
salarial nas estatais (médio) 340%, piso
nacional de salário 431%. ( ...). Melchior
Tavares de Alcântara - Rio de Janeiro.

Mensalidades
Em recentes denúncias pela imprensa .
foi citado o excessivo aumento nas mensalidades escolares do Curso Bittencourt
Cortes - Escola Cantinho da Maravilha,
(Rua Dom Bosco n° 108 - Santa RosaNiterói), que aumentou as mensalidades
de cerca de CZ$ 1 mil 500 em dezembro
de 1987 para CZ$ 8. mil já cobrados em
maio, antecipadamente.
Em resposta pela imprensa a diretora
daquela entidade de ensino declara que
vem cumprindo fielmente os índices do
governo, mas não apresentou dados e
provas que dessem credibilidáde às suas
ponderações. A verdade só aparecerá com
uma fiscalização séria que levante, inclusive, professores fantasmas para aumentar
os custos, apropriação de recursos da
Associação de Pais e Mestres, listas de
material desnecessárias, livros descartáveis etc.
Tentando calar os pais existe inclusive
ameaças de discriminação e retaliação
contra nossos Jilhos, crianças q'!e nada
têm com isso. Isto é lamentável! E inconcebível que usando de uma liberdade dada
pelo governo certos dirigentes escolares
usem de impunidades para, ditatorialmente, alçarem às prestações aos patamares
que se verifica. É preciso lembrar a estes
senhores, e senhoras, sua responsabilidade social perante nossa juventude. ( ... ).
Mário da Silva Andrade - Niterói (RJ).

Denúncia
A reportagem de Loane Madeira A
noite dos desesperados sobre o INPS da
rua Raimundo Correa 20, foi excelente.
( ... ) Gostaria de fazer também uma denúncia: sugiro que haja uma sindicãncia
na Casa de Saúde e Maternidade N.S. das
Graças Ltda., à rua Recife 746, Realengo,
te!: 331-1140. ( ... ) Acolhem o doente,
pois lhes é conveniente. Porém ( ... ) dão
alta a doentes sem condições de tratamento em suas casas, a maioria sem poder
andar. ( ... ) O mais grave é o tratamento
desumano, cruel, ( ...) da senhora chamada Maria, que dirige o setor de internação
( ... ) Os doentes só são bem-tratados antes
do horário das visitas. Curativos são feitos
com panos reaproveitados( ... ) as "comadres" estão rachadas e portanto os colchões ficam imundos. ( ... )Luiz de Carvalho - Rio de Janeiro.
As cortas serão selecionados poro publicação no todo ou em porte entre os que
tiverem assinatura, nome completo e legível e endereço que permito confirmo.çõo
prévio.
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Construtoras de Xingó ameaçam
demitir mais se não recebe.rem

Trinta mil dólares na noite dos vinhos
Leilão .da adega de
escritor paulista
reúne 500 pessoas
Fernando Zamith
ÃO PAULO- Yan de Almeida Prado, escritor paulista morto no ano passado, aos 89 anos, manteve em vida, por cinco décadas, a
tradição de reunir, tpdo sábado, um
grupo pequeno e selecionado de ami·gos para falar de arte, política e
cultura, degustando vinhos raros de
sua coleção. Nesta semana, sua adega
subverteu essa tradição do dono,
atraindo mais de 500 pessoas para um
leilão, nos salões da ·Sociedade Harmonià de Tênis, em São Paulo, que,

S

na primeira noite, entre lances altos,
arremataram 1021otes- a metade do
total - por CZ$ 6 milhões (cerca de
30 mil dólares no paralelo).
A garrafa arrematada pelo maior
lance - CZ$ 220 mil (dado por antecipação por escrito ao leiloeiro) coube a um raríssimo conhaque de
1893, o VieUe fine Armagnac, um
destilado considerado pelos especialistas "fora de série". Colecionadores,
apreciadores de vinhos e até donos de
importadoras disputaram outras precidsidades como uma garrafa de Chateau Petrus, um tinto da safra . de
1971. o mais caro da Frànça, e coube
ao eÓgenheiro Albert Hahn, éom seu
lance de CZ$ 135 mil, levar para casa
o seu-Petrus, que terá um destino:
"Vou degustá-IÕ, é claro", comentou
com os repórteres.

.:.:.Brossard. pede processo
•

contra empresa racista
..

BRASÍLIA- O ministro da Justi-

, ça, Paulo Brossard, encaminhou ofício
~-"' ao procurador-geral da Justiça do estado de Minas Gerais, Aluísio da Cruz
' Quintão, pedindo medidas judiciais
contra a prática de discriminação racial
pela empresa Manpower, uma multinacional especialista em contratação
de .mã~de:o0bra fOm sede-. em Belo
Horizonte. A
dia '20

O leilão foi organizaoo por Renato Magalhães Gouveia, proprietário
do Escritório de Arte, conhecido por
seus leilões de obras artísticas. A idéia
de leiloar a adega de Yan de Almeida
Prado partiu de um sobrinho desse
escritor, membro da tradicional família paulista, José Almeida Prado Castro, que resultou numa seleção de
· vinhos, champanhas, conhaques, uísques e runs.
Entre uma ou outra garrafa de um
vinho raro, houve oJ)ortunidade para
arrematar lotes de excelente qualidade por preços baixos, como observou
Renato Magalhães Gouveia. O lote
78, por exemplo, que consistia em
quatro garrafas de vinhos de Jeréz
(um oloroso, um bristol dry amontiliado medium dry, um coquinero fine e
outro dry dom· aniontillado) acabou
saindo por CZ$ 10 mil.

Esgoto lançado
no Tietê passa a ser tratado
SÃO PAULO- A cada segundo, a
região metropolitana de São Paulo despeja no rio Tietê o volume impressionante
de 40 mil litros de esgotos, reduzindo a
zero o nível de oxigênio em suas águas e
eliminando qualquer vestígio de vida.
Essa situação começa lentamente a mudar hoje, com a entrada em funcionamento da primeira, é demorada e cara,
elapa da estação de tratamento de esgotos de
a 35 quilômetros da

RECIFE - As empreiteiras que
constroem a hidrelétrica de Xingó, no
rio São Francisco, entre os estados de
Sergipe e Alagoas- a CBPO, a Cons·tran e a Mendes Júnior- comunicaram à Companhia Hidrelétrica do São
Francisco (Chesf) que, se até o· final
deste mês não conseguirem o pagamento dos CZ$ 6 bilhões que a empresa lhes deve desde fevereiro, serão
obrigadas a demitir mais 800 dos 5 mil
operários da obra. No mês passado, as
empreiteiras já haviam demitido mil
operários, pela mesma razão.
O presidente da Chesf, José Carlos
Aleluia, confirmou ontem o atraso no
pagamento e a ameaça de demissão.
Ele explicou que o setor elétrico está
em dificuldades e o Nordeste vem
sendo prejudicado por' causa disso.
pisse que a construção da hidrelétrica
de Xingó já está com seis meses de
atraso e, se a usina não começar a
operar em 1992, como está previsto, o
Nordeste sofrerá um racionamento de .
energia maior que o de 1987. Xingó
produzirá 3 milhões de quilowatts de
energia na primeira etapa e 5 milhões
na segunda, o que corresponde a 50%
de toda a energia a ser consumida na
região em 1995.

Limite - Aleluia dá razão às
empreiteiras: "Vimos conseguindo, através da negociação com as
empresas, manter as obras em
operação, mesmo com atraso, mas
há um limite para suportar o não
pagamento dos atrasados." Na
verdade, o problema maior não é
da Mendes Júnior, CBPO e Constran, que formam o Consórcio
Xingó, mas das empreiteiras menores, do próprio Nordeste, que
foram subcontratadas para contruir a hidrelétrica, como a Incosa
e a Integral, do Ceará, a Sotil, de
Pernambuco, e a Ergon S.A., da
Bahia. Com menos capital que as

três principais empreiteiras, elas já
informaram à Chesf que não têm
como continuar pagando ao pessoal no final do mês, se não receberem o devido.
O superintendente do Consorcio Xingó, Ruiter Neto Campos,
explicou que . as empreiteiras não
poderiam estar e01pregando esse
pessoal nem mesmo este mês: "Na
verdade, a capacidade financeira
dessas empresas já está esgotada.
Elas estão suportando o problema
apenas porque sentiram que a
Chesf e o próprio Nordeste estão
mobilizados para garantir os recursos e todos os dias nos chegam
informações novas sobre a situação."
A hiidrelétrica de Xingó vai
custar ao governo 1,8 bilhão de
dc?lares. Sua primeira etapa deve
estar pronta em outubro de 1992 e
a segunda, em 1995. Além das
dificuldades que o governo está

custos da obra, já que não será necessário pagar indenizações e fazer reassentamentos. O custo-na energia produzido em Xingó será, por essas razões, o mais baixo do Brasil. As águas
da barragem serão usadas também em
projetos de irrlgação.
Foi o baixo preço que levou o
governo a optar, em 1985, pelo início
das obras de Xing6 antes da segunda
etapa da usina de Tucuruí, no Pará,
ing6, a maior obra da Nova
a{Jós três anos de discussões entre
República, é a oitava hidrelétrica construída no rio São Francisco. ' técnicos da Companhia Hidrelétrica
do São Francisco (ChesQ e EletronorLocalizada nos municfpios de Pirate. A contratação das empreiteiras,
nhas (Alagoas) e Canindé do São
no entanto, s6 foi autorizada em feveFrancisco (Sergipe), a usina terá uma
reiro de 1986 e as obras
hRrTRo•Pm de 140 metros de
o

Usina é a
maior obra
de Sarney
X

encontrando para repassar à Chesf
os recursos em atraso, o Banco
Mundial, que se comprometeu a
financiar 500 milhões de dólares
do total, não está fechando o acordo por causa das pendências nas
negociações da dívida externa, segundo o diretor . financeiro da
Chesf, Genildo Nunes.
A Eletrobrás não está cumprindo a
sua parte na construção da hidrelétrica de Xingó. Segundo fontes da ·Eletrobrás, não há recursos para Jazer o
repasse e nem estimativas de quando
haverá. A empresa, segundo as fontes,
está estudando formas de equacionar o
problema. A falta de recursos déve-se a
cortes no orçamento da estatal e também ao fato de alguns estados - entre
eles São Paulo e Minas Gerais - não
.estarem repassando à Eletrobrás os recursos arrecadados com as tarifas especiais embutidas nas tarifas de energia
elétrica .

0

ram muito antes. No início deste ano,
cumprindo acordo firmado em 1982
pelo então ministro da Fazenda Del·
fim Netto, a Chesf já havia pago 69
milhões de marcos (cerca de CZ$ 6
bilhões, em valores atuais), sem ter
recebido nenhuma das seis máquinas
encomendadas para Xingó. O presidente da chesf, José Carlos Aleluia,
disse, em fevereiro, que é quase certo
que o Brasil poderia comprar, por
menores preços, as máquinas que encomendou em 1982. Ele pensou em
romper o contrato~ mas concluiu que
era impossível, "tantas as multas pre·
vistas". Entre estas, estava o pagamento à vista de
o Brasil
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Horizonte. A empresa publicou, dia '20
de março, anúncio no jornal Estado de
Minas, oferecendo emprego para técnico em mineração de "cor branca".
O alerta para a discriminação racial foi feito pelos deputados Nélton
Friedrich (PMDB-PR), Benedita da
Silva (PT-RJ) e Paulo Paim (PTB-RS),
através de oficio enviado dia 27 de
.. ,. abril ao ministro Paulo Brossard. O
· texto do anúncio, ' que, segundo os
deputados, contém infração às normas
legais que proíbem a discriminação
- racial no país, diz o seguinte: "Precisa. se de técnico em mineração, dinâmico,
' boa aparência e de cor branca."
A documentação, com a cópia do
" ·anúncio, reunida por Benedita da Si!, va, Nélton Friedrich e Paulo Paim, foi
anexada ao oficio encaminhado ontem
por Paulo Brossard ao procurador~ ··geral de Minas Gerais. Agora, a em. presa Manpower vai ter que explicar

para
anúncio por três deputados
na Justiça as razões que a levaram a
exigir, como qualificação para o preenchimento da vaga, um candidato de ror
branca. Segundo Brossard, esta atitude
viola a Constituição Federal, a Lei
Afonso Arinos e a Lei de Imprensa.

elapa da estação de tratamento esgotos de Barueri, a 35 quilômetros da
capital, que poderá depurar 3.500 litros
por segundo (8, 7% do volume total de
esgotos), devolvendo-os depois ao rio
sem 90% de suas substâncias poluidoras.
A obra, sob responsabilidade da
Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (Sabesp), custou
caro - cerca de 450 milhões de dólares
ou CZ$ 65 bilhões ao câmbio oficial- e
seu início foi atrasado 11 anos, por motivos como a falta de verbas, ao longo de
vários governos a partir de 1975. A
estação de Barueri tem uma capacidade
total estimada para tratar 31.500 litros de
esgotos por segundo, num prazo ainda
não determinado: os técnicos prevêem
que, etn 1990, a -segunda etapa poderá
ampliar o tratamento dos atuais 3.500
litros para 7 mil litros por segundo. Os
técnicos acreditam, porém, que na região
metropolitana de São Paulo, mesmo com
o tratamento de esgotos, o .nfvel de
oxigênio será zero por longo tempo.

Fn.rna'sco '""''""'~" a usina terá uma

barragem
metros de altura, o
equivalente a um ediffcio de quase 50
andares. O reservat6rio ficará em um
canyon, inundando apenas áreas desabitadas e inexploradas agricolamente, o que reduz consideravelmente os

Enchente- Enquanto não chega a

ajuda do governo, que depende ainda de
. aprovação do Conselho Monetário Nacional (CMN), que se reunirá apenas no· dia
18, em Brasília, volta a se agravar a
situação da população e dos rebanhos
atingidos pela maior enchente do século
no Pantanal em Mato Grosso do Sul. Na
região de Corumbá, município mais atingido pelo transbordamento do rio Paraguai, as águas já estão em 6,25m do porto
de Ladário, 40 centímetros abaixo do
máximo registrado. O gado, porém, está

no entanto, s6
em fevereiro de 1986 e as obras começaram
no ano passado. A usina, que deveria
estar open.rndo em 1989, será concluida apenas em 1992, segundo o cronograma atual.
Os problemas, porém, começa-

morrendo, por falta de pasto. ou atacado
por doenças infecto-contagiosas, como a
aftosa, e os fazendeiros estão dispensando
seus empregados. O Sindicato Rural de
Corumbá calcula que 40 mil reses morreram desde março, e a cidade ainda não
recebeu nenhum auxílio federal.
Seca - Embora a seca no norte de
Minas e no Vale do Jequitinhonha ainda
não tenha atingido o seu período mais
crítico, previsto para os meses de junho e
outubro, o prefeito de Monte Azul, município a 679 quilômetros de Belo Horizon-

. Entre estas, estava o pagamenW â vista de tudo que o Brasil
m~ recebido. Como o contrato
menciona também recursos para
obras que a Chesf desconhece, não
era possível, segundo Aleluia, pensar
em mudar as regras do jogo.

te, Joaquim Gonçalves Sobrinho (PDC),
revelou ontem que a água consumida por
boa parte da população da cidade de 16
mil habitantes está sendo transportada de
um manancial a 42 quilômetros de distância, situado _no município vizinho, Espinosa. O prefetto, um dos 24 que receberam
ontem, nesta capital, caminhões-pipa do
governo de Minas, lamentou-se ao ganhar
apenas um: "Precisaríamos de uns 15 para
dar conta do recado." Por causa da seca,
Monte Azul perdeu 90% de sua safra no
ano passado.
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Para os que não se contentam com informações de segunda mão ou
com uma orientação pouco especializada, a Micro Consult oferece,
além de uma atuação completa em todos os campos da informática.
a recomendação precisa para você montar e desenvolver seus
~istemas, quer a nlvel de hardware quer de software.
.
E um Salão permanente onde você pode encontrar a consultoria.
equipamentos e programas que você necessita.
Micros (Sid, CCE, Scopus), impressoras (Eiebra e Elgin) e
equipamentos auxiliares, além de uma completa assessoria para
implantação de softwares e na montagem de redes.
Além disso a Micro Consult dispõe de completo laboratório de
manutenção e assistência técnica, para lhe dar toda a tranqüilidade,
nas principais cidades do pais. Visite o Salão permanente da
Micro Consult . Lá a informática não acontece pela metade.
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APERFEIÇOANDO SOWÇÕES.
Rio · Tel.: (021) 259-7098 ·TELEX (021) 37351 MCCE
S. Paulo · Tel.:
35·2692 Vitória . Tel.:
225·7827

Só HÁ UMA FoRMA DE DEsFRUTAR DA ARTE DEVOAR À EuROPA. ·
A Air France oferece a você a forma mais
agradável e atraente de desfrutar de sua via·gem à Europa. Todos os detalhes você encontra nos catálogos ''Paris-Europa-Express''
- Negócios 88 e Férias 88 - que induem
roteiros completos, hotéis e aluguel de carros por preços bem acessíveis. Aproveite. Pela Air F rance, você viaja com todo conforto
nas classes Air France Premiere, Air France
Rio 2208661 São Paulo 2572211 ·Recife 22479~4 · Brosílio 2234152 · Belo Horizonte 2263877 . Vit6rio 2237759. Porto Al~re 281568 .
Curitiba 2222063. Ma"aus 2342798 ·Fortaleza .<213533 - SaiiiOdor 2424.541 São Luís 2212294. S.l•m 2237547. Bfumertau 226940

Le Club e Air F rance Economique.. In forme-se com seu agente de viagem ou VOE
na AirFrance e desfrute de.todos os
tA~IS
prazeres e facilidades na sua viagem à Europa.
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Brasil vê Portugal

------------------------Carlos Guilherme Mota
"... nunca perder de vista que a vida da nossa
gente não transcorreu .desligada dos grandes
fluxos e refluxos do mundo. "
Vitorino Magalhães Godinho, 1968

"mundo que o português criou"
vem adquirindo novas característi. no continente sul-americano. Com o
apso do modelo autocrático-burguês
J64-1985), que engendrou perversos
ecanismos de exclusão social e cultural
reforçou vícios do Estado patrimonialisJ, as descrições "luso-tropicalistas" de
·.ilberto Freyre caminham rapidamente
ara o esquecimento, como se pertencesem a passado remotíssimo. Contribuí• am sem dúvida para o congelamento
tstórico dessa ideologia tropicalista a
evolução Portuguesa e a libertação das
ex-colônias, que revelaram ao mundo
contemporâneo as potencialidades de regiões econômica e estrategicamente importantes que estiveram amortalhadas
por estruturas de dominação corporativistas e escravistas. "Nossa herança ibérica" começa a ser reconsiderada e reavaliada positivamente deste lado do Atlântico, na certeza de que ainda temos muito
a aprender com a experiência revolucionária portuguesa das últimas décadas,
sobretudo agora com a inserção próxima
no Mercado Comum Europeu. Uma rotação de perspectiYas vai surgindo com a
emergência de uma Nova Sociedade Civil
brasileira, moderna, crítica, internacionalista e radicalmente democrática. Não
por acaso assistiu-se em 1980 a um encontro dos escritores José Saramago, de
Portugal, e Luandino Vieira, de Angola,
na Universidade de São Paulo, perante
um público ávido de novas perspectivas
para criar a nossa contemporaneidade. E
não por acaso o Brasil acolhe neste
momento o economista e sociólogo português Boaventura de Souza Santos, intelectual agudo da Universidade de Coimbra e estudioso de sociedades como a
brasileira, para discutirmos juntos novos
paradigmas teóricos, políticos e culturais
para o trabalho nas Ciências Sociais.
Descobre-se lentamente que Portugal,
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apesar dos contratempos, avança e que
pode ser uma das alavancas para a lenta e
sofrida democratização brasileira.
Sem falsos otimismos, nem depressivas elucubrações, há que se observar
vários indícios de surgimento de uma
nova era no Brasil. Até pelo esgotamento
próximo do aludido modelo autocrático
tão bem descrito pelo professor Florestan
Fernandes - filho de mãe portuguesa,
aliás - em seu clássico A Revolução
Burguesa no Brasi~ um novo período se
esboça. A metodologia da Conciliação
política, de que Tancredo Neves foi executor-mor, não mais funciona no Brasil,
motivo pelo qual a Nova República vai
chegando ao fim. Um crescimento populacional . vertiginoso, problemas sociais
agudíssimos, mazelas administrativas e
questões de saúde e educação básica: não
equacionadas agravam as dificuldades do
país no plano internacional, sobretudo no
que se refere à negociação da dívida
externa. A Assembléia Nacional Constituinte - na verdade, apenas um Congresso Constituinte - reflete os grandes
problemas político-institucionais, mas
apenas poderá oferecer meias medidas,
sem tocar no essencial: na propriedade e
no papel tutelar das Forças Armadas. A
com·eçar pela definição do mandato do

I
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atual Presidente (não eleito pelo voto
direto) José Sarney, fruto parnasiano do
Antigo Regime militar, vê-se portanto
que as <lificuldades não são poucas.
A opinião pública- a opinião popular, em especial - está fatigada com o
fracasso da campanha pelas eleições diretas, com a morte de Tancredo e com a
derrocada do Plano Cruzado. Mas a possibilidade de eleições diretas, ainda que
no próximo ano; a existência de grupos
neoliberais no mundo do capital; a crescente popularidade de um proletariado
moderno e que propõe soluções avançadas (para o Brasil, entenda-se) fora do
corporativismo e dos populismos herdados do Estado Novo (1937-1945); a pre- ·
sença de uma Igreja progressista porém
menos "messiânica" que nos anos 70; os
embriões de partidos políticos - ou melhor, dissidências - que começam a se
distanciar não só dos clássicos da República de 1946 (PSD, UDN, PTB), mas
também das "frentes" do regime militar
(Arena!PDS ou PMDB), com vocação
social-democrata; a atuação de discretos
segmentos modernizados dentro das Forças Armadas, que procuram hoje seu
"aggiornamento" político; e a combatividade de intelectuais que passaram à vida
político-institucional, como o jurista Raymundo Faoro (autor do clássico Os Donos do Poder, seis séculos de história
luso-brasileira), como o deputado Florestan Fernandes (PT-SP) e Fernando Henrique Cardoso (PMDB-SP) ou, mais conservador, o senador Afonso Arinos
(PFL-RJ), são sinais de uma nova respiração da sociedade brasileira.
Após sua Revolução, Portugal sai da
Modernidade e hoje encontra sua Contemporaneidade na Europa. O Brasil,
dissipadas as brumas da Conciliação, ainda deve à História Contemporânea seu
recado, e o reencontro com um Portugal
renovado pode ser uma hipótese estimulante e encorajadora para a nova sociedade civil - dos dois lados do Atlântico.
Carlos Guilherme Mota, 47, é historiador, Diretordo Instituto de Estudos Avançados (USP) e
autor, entre outros livros, de Atitudes de Inovação no Brasil (Lisboa, Livros Horizonte, 1970)

aprovação de parte do título VII, da Ordem Econômica e
A
Social, não produziu algo de melhor em matéria de
Constituição. Manteve a tradição, já superior a um ano, do
produto elaborado. Texto fruto de negociação, além de mal
redigido, ostenta algumas impropriedades e muita imprecisão
nas definições em que se inspirou o conciliábulo redator.
Do ponto de vista político a matéria aprovada não traduziu
o que pretendiam os denominados liberais da Constituinte, mas
também não atendeu ao "progressivismo" dos intervencionistas. As esquerdas sucumbiram e a direita frustrou-se. Como
todo texto negociado (mas não consensual), resvala para
decisões de operosidade discutível e remete em demasia para a
lei ordinária questões de difícil equacionamento. Nada menos
de 13 ocorrências.
A definição de empresa brasileira e de em resa de capital

~~~0~------------~
Quando declaro meu tédio por medalhinhas, prêmios de bom
comportamento, tampinhas de cerveja Rio Branco e glórias literárias,
tenho lá meus motivos. Por exemplo, você conhece alguns destes
nomes?:
Theodor Mommsen
Rudolf Euken
Paul von Heyse
V. von Heidenstam
Karl Gjellerup
H. Pontoppidan
Carl Spitteler
Wladyslaw Reymont
Erik Axel Karlfeldt
Ivan Bunin
Frans Eemil Sillanpaa
J. V. Jensen
Haldór Laxness
Nelly Sachs
Eyvind Johnson
Harry Martinson
São todos prêmio Nobel de literatura -o mais importante e
respeitado prêmio científico e literário de todos os tempos. E ainda
Vicente Aleixandre
tem gente disputando "a glória que fica, eleva, honra e consola",
da ABL {Academia Brejal de Letras).
Odysseús Elytis

O plano
_,
e nos

Felix de Athayde
inda resta uma esperança. ComeA
çamos a Nova República sob o
vozerio das "promessas divinas da espe-

Voto de pobreza
Otávio Tirso de Andrade
o anunciar na Colômbia que "o
A
Brasil trocou definitivamente o
sonho de estar entre os ricos" para

permanecer com os subdesenvolvidos
sul-americanos, o sr. José Sarney antecipou o voto de pobreza que os constirança". Todas as promessas eram cem
tuintes impuseram ao país no capítulo
por cento de esperanças. Logo, logo,
da Ordem Econômica. Se a nova
noventa e nove por cento se traulitaram.
Constituição subsistir cinco anos com
Mas, resta uma. E uma esperança, umaas disposições já aprovadas, dez ou
pelo Estado aos imperativos da segurança nacional ou a zinha que seja, é suficiente para manter
quinze mais serão necessários para
relevante interesse coletivo, tudo a ser definido em lei. De vivo o sonho (_ou a ilusão) de um homem,
conter o retrocesso geral que terá proimaginar que a lei, no caso, não seja liberal fazendo da de um povo, de uma nação. Diz o lugarvocado. Não menos de vinte outros,
segurança nacional e do interesse coletivo uma cópia da segunda comum que a esperança é a última que
adicionais, se consumirão na retomada
catalogação patológica de Jung, em cujo seio cabem todos os morre. Antes- sem feijão e sem arroz
tipos do gênero humano. Reforça essa restrição a que sujeita à -morre o homem, esse "bicho da terra
do desenvolvimento, caso os brasileilei específica a criação de entidades públicas.
tão pequeno" e tão frágil. Morre o horos possam então livrar-se da miséria.
Ao ingressar no terceiro milênio o
Dois dispositivos- desses cujo nó foi deixado para a lei mero, passa 0 tempo e a esperança ainda
se arrasta sobre a terra devastada, "nossa
Brasil correrá o risco de figurar junto
ordinária - vão dar trabalho futuramente, sendo de ansiar terra, mais garrida".
às nações assistidas pela caridade interquanto à forma que para eles vier a ser adotada. São: a
E isso, leitor: temos que acreditar no
nacional.
definição de "aumento arbitrário dos lucros" (parágrafo 4° do plano de modernização (ou desobstaculiA obra demolidora da esquerda,
Artigo 202) e a regulamentação das "relações da empresa zação?) e emergência do ministro Maíldo PMDB e de seus aliados é de
pública com o Estado e a sociedade" (parágrafo 3° do mesmo son. Não na justeza do plano, "planaespantosa dimensão. À cegueira da
artigo 202).
céia", mas, e mais, pela situação crítica
O parágrafo 4° do artigo 203 é uma verdadeira jóia de má do país. Faço votos no plano, não por fé · legislação sobre informática- que nos
segrega do progresso tecnológico redação e de fuga aos pontos críticos da matéria censtitutiva do ou credulidade, mas por necessidade.
somam-se agora no texto constituciotítulo VII mediante 0 já surrado escape da legislação ordinária. Quando não seja por condescendência.
·
.. , . ~
. ~ ·~-....__..___ o plano é cotó não ' coJ1illl to- é nal disnositfi!os aueimoedirão ou difi-

O capítulo VII
Jayme Magrassi de Sá

segunda-feira, 23/5/88 o 1° caderno o 9

credores pelo aluguel do dinheiro e
prejuízos da inflação! Não se lembram
os finórios que se houvesse meio de
efetivamente realizar a proeza inédita
o número de tomadores de empréstimo
seria de tal forma elevado que não
haveria dinheiro bastante para satisfazê-los. A taxa de juros romperia então
a fronteira constituciooal. .. A tentativa
de fixar o tabelamento do dinheiro no
texto da Lei Maior ultrapassa, em
estultícia, a fatuidade da falecida
SUNAB ao tabelar a carne. Na hipótese de não eliminarem a parvoíce do
texto em votação os capitais se refugiarão na Suíça, tal como os bois se
esconderam no campo. Aqui só permanecerá o dinheiro a ser empregado em
desvairada agiotagem.
No mundo cada vez mais interdependente, constituintes retrógrados
querem arrastar-nos à contramão da
História. A sinistra empreitada é de
possível realização devido ao pacto
selado entre o capitalismo monopolista, estatal e privado, e a esquerda
subversiva aliada a alguns militares
xenófobos, com vistas a preservar bastilhas de estatismo e privilégios. A
OIOnósito obseDLemo_ ou
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esta última prevê proteção e benefícios especiais e temporários
quando dedicada a atividades estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao desenvolvimento econômico do país,
destacando, ademais, o aspecto tecnológico, e de tal forma que,
nesse caso, poderá ser éxigida maior presença do administrador
e dos acionistas pessoas físicas, chegando a prever até a
participação na empresa de entidades de direito público interno.
Interpretados ao pé da letra, esses dispositivos poderão traduzir-se em virtual reserva de mercado, embora de caráter
temporário. Espera-se, todavia, que não se chegue a tanto.
Ficou excessiva, porque não qualificada , a determinação
de que o poder público "dará tratamento preferencial à empresa
nacional" ao adquirir bens e serviços. Se a lei ordinária não vier
a estabelecer alguns parâmetros para o exercício dessa preferên<:ia, os contribuintes poderão vir a suportar ônus adicionais
pesados e não justificáveis. Pois, em matéria de negócios, não
há nem filantropia, nem juras de civismo.
É de esperar-se que os investidores estrangeiros entendam
que a distinção entre capital "brasileiro" e capital nacional não
se voltou contra o ingresso de poupança externa no país;
objetivou (sejamos generosos na interpretação) estimular as
responsabilidades dos investidores e empresários nativos para
com o ato de investir em prol do desenvolvimento econômico,
seja qual for o panorama conjuntural e político interno. Que
essa argumentação valha , é de desejar-se com unção, pois a
economia nacional está muito carente de um suculento reforço
de poupança.
Do ponto de vista do intervencionismo a coisa ficou um
pouco melhor. Condicionou-se a. exploração econômica direta
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Jayme Magrassi de Sá é economista
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O som que deixa seu ouvido todo arr~.
''Amorsem fim" é o
programa romântico
mais ,gostoso do rádio. E aquele toque
que enche sua noite
de amor e carinho.
Você participa escre..,ndo ou ligando durante o programa.

Suas cartas de amor
sôo lidas nos quadros
"Do fundo do meu
coracõo" e 11 Desa·
bafo;' . Você liga, pede sua música , e é
atendido.
E, assim, você posso
aquela noite especial
sentindo as sensacõe s que comecem
~a JlOnta da orelha e
no finCll deixam seu

lJU:"f~
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planejamento do desenvolvimento econômico equilibrado, o
qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento." Os 559 congressistas vão se transformar, na oportunidade, em planejadores de alto nível, o que,
aliás, não deve surpreender, tal o ecletismo e a proficiência que
têm revelado como constituintes. A sua notabilidade vai crescer
ainda mais se o desenvolvimento equilibrado que estabelecerem
transformar-se, na prática, em atrozes desequilíbrios. Mas aí
não faltarão os culpados, pois sempre será possível acusar os
elaboradores e os executores. O chiste da centopéia.
Enfim, voltemos ao velho dístico- entre mortos e feridos
escaparam todos (no Congresso). E o país já tem algo em
matéria de Ordem Econômica e Financeira. Se vai funcionar,
ou não, os que têm bom senso indagam e perscrutam. Mas sem
dúvida alguma foi mais um ato dessa longa e intrincada novela.
em que· se vai transformando a elaboração da nova Carta
Magna, que, como dizia, há pouco, um grande constitucionalis·
ta patrício, até aqui não tem nada de Carta e muito menos de
Magna; está compatível com o momento nacional- vale tudo.
A propósito desse vale-tudo, vale também ressaltar o projeto de
Disposições Transitórias, recheado de assuntos relevantes e
curiosos. A julgar pelo que tem ocorrido, vamos presenciar, na
votação respectiva, forte incidência da prática de escape já
consuetudinária - a lei ordinária - , não sendo de admirar que
tal expediente venha a ser usado até para a definição do atual
mandato presidencial. O que será, indiscutivelmente, uma
verdadeira epopéia.

corpo todo arrepiado.
''Amor sem fim'', de
2 ° a 6°, das oito à
meia-noite, na Rádio
FM 105.
Participe pelo telefo.
ne 580-1051 ou escreva para Av. Brasil,
500, 7? andar.

apenas um p ano i:le in ençoes. mats ae
emergência, de urgência, que de modernização, mas, primeiro, é preciso sair do
buraco. O buraco é grande e cabe todos
nós, independente de ideologias. O plano, talvez, seja a última esperança de
legalidade. Se esse plano-ungüento não
for eficaz, a ferida toma o membro todo e
será preciso amputá-lo. Com quicé cega,
arma branca. Sarney deve ter ciência
deste diagnóstico, por isso pediu a opinião de uma junta médica- de governadores.
A não funcionar o plano, seni o caos.
Funcionará, com a máquina do Estado
emperrada pela burocracia? Só acredito
vendo, mas pago para ver. Relutas , leitor? Te compreendo, sofredor, difícil
acreditar neste governo desacreditado.
Mas, sabes como criança toma óleo de
rícino? Tapa o nariz e engole. Se o plano
não der certo, tudo será incerto. Teu
futuro, meu futuro .
Bem ou mal, o plano econômico
começa com um sucesso político: a união
e a disposição dos governadores de enfrentar a crise, a humildade de Sarney de
reconhecer a crise e pedir ajuda. (Até
que enfim, egoísta!)
A inflação, a recessão, a perda de
representatividade política, o governo
fraco , a ingovernabilidade- essas luzes
negras que já se acendem no horizontesão grandes obstáculos do processo democrático brasileiro. Pois, é léria de
cientista político e sociólogo dizer que
somos, inelutavelmente, uma sociedade
autoritária de raízes. Que raízes? Uma
dessas raízes, o povo, apareceu como
categoria histórica no Brasil depois de
1930. Melhormente depois de 1945. De lá
para cá, tivemos surtos autoritários, é
verdade. Mas, provocados pela elite, não
pelo povo. Ao contrário, o povo combateu esses surtos autoritários. E se não
teve forças para derrotar para sempre o
autoritarismo, teve habilidade, competência e paciência históricas para desconjuntá-lo.
O caos é o caldo de cultura do
autoritarismo. Por isso, temos que evitálo, por isso, temos que defender a democracia. Só a democracia interessa ao povo. Este plano de modernização e ajustamento da economia é a última esperança
de democracia neste país, entre todas as
probabilidades à mesa. Se não der certo,
o que é incerto, provavelmente cairemos
no caos. E aí, tudo indica, o autoritarismo prevalecerá. O que será péssimo para
as forças democráticas. As forças populares, as raivosamente radicais, não precisam apoiar o plano. Se não houver a
tramóia do achatamento salarial, a indiferença já será uma ajuda .
Faço minhas as palavras do governador Miguel Arraes: "Não há endosso da
nossa parte ao documento. (.. .) Nem
todos os pontos de vista que defendemos
são coincidentes com os do governo". eu ,
por mim , defendo o plano como instrumento de ação democrática, uma tentativa de preservar a democracia, "antes que
a população perca todas as suas esperanças".
•
E venha o caos. Com Sarney ou sem
ele. Ou venha a Ordem.
Se o plano não der certo, foi o
governo que entortou. Eu não disse ao
se_nhor que não sou senão um cidadão!

cultarão enormemente a conquista da
poupança externa e interna indispensáveis a investimentos de risco em pesquisa e na ampliação do parque industrial. A fissura que nos separa das
áreas desenvolvidas tenderá a alargarse. Mas os marajás locais- tanto os
da burocracia quanto os da "burguesia
progressista" - engordarão desmesuradamente, cevados na "chasse gardé"
representada por mais de 100 milhões
de brasileiros aprisionados em "reservas de mercado".
Os consumidores e os investidores
particulares de capital de risco não
mereceram a menor consideração por
parte dos constituintes. Os obstáculos
à liberdade do mercado e o isolamento
autarcista propugnados com êxito pelos jacobinos deixarão o povo à mercê
do capitalismo cartorial e das estatais
perdulárias. O protecionismo exarcebado preservará produtores ineficientes. A economia popular estará indefesa ante predadores " nacionalistas" vorazes. A competição por capitais estrangeiros criaria condições para aumentar a eficácia com que seriam aplicados aqui. Mas a nova Constituição
não permitirá que tal aconteça.
A barreira à importação de poupança externa é erguida em Brasília
precisamente na hora em que os países
socialistas se vêm compelidos a atraíla. Os desalumiados constituintes não
lêm nos jornais de todo dia que os
capitalistas europeus e asiáticos estão
em posição de prescindir do mercado
brasileiro devido, também, às alternativas que a desvalorização do dólar lhes
oferece para investimentos em empresas norte-americanas. O isolacionismo
acentua-se entre nós quando a reorganização da economia leva a URSS a
oferecer a empresas do Ocidente até
49% de participação no capital de
corporações soviéticas, no momento
em que a Hungria convida o capitalismo estrangeiro a assumir posição majoritária em firmas locais e reforça o
convité com a oferta de incentivos
fiscais (Time , 2/5). A esquerda e os
autoproclamados "progressistas" ignoram que o . Congresso Nacional do
Povo ampliou, na sessão encerrada a
13 de abril último , em Pequim, as
garantias já oferecidas aos negócios
dos empresários particulares e permitiu a livre transferência até a estrangeiros de direitos sobre terras arrendadas
ao Estado, na esperança de criar no
país maior e mais eficientes fazendas
(The Economist, 2214. Pág 62). A nova
política levou o representante chinês
em Hong-Kong, sr. Xu Jiatum , a descrever o capitalismo como "a great
creation by human civilization" (Idem ,
Idem) .
Nesse preciso instante a bancada
de apedeutas e subversivos acha de
engessar :1 taxa de juros (1 2% a.a.) no
texto da Constituição. Os concordatários profissionais militantes inspiradores da emenda in epta julgam possível
isentar os devedores de remunerar os

11a mmto u trapassou o governo teâera
em dimensão orçamentária. Ao con-
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trário do que propalam os nacionalistas, o monopólio estatal do petróleo
deixou de "ser nosso" . Nós é que
passamos a pertencer à Petrobrás. Não
anda agora o truste a tentar reprimir o
consumo do álcool? Tal política é contrária ao interesse do Brasil. Mas a
Petrobrás tornou-se tão forte que as
suas próprias conveniências preponderam sobre as da sociedade . Não esqueçamos que a Petrobrás era apenas uma
firma de refino e importação de matéria-prima até ocorrerem os choques
provocados pelo cartel árabe. Não
poucos dirigentes da empresa diziam à
época não haver jazidas petrolíferas
aqui . A isto se deve as refinarias terem
sido projetadas para produzir primordialmente gasolina . Agora, além de
mostrar-se incapaz de abastecer o mercado com todo o diesel requerido pela
ampliação da rede rodoviária e o desenvolvimento de extensas culturas
agrícolas mecanizadas , entre as quais a
soja e o trigo , a Petrobrás quer devolver o consumidor às bombas de gasolina , sem se importar com a adaptação
das montadoras ao álcool e com os
investimentos no parque agroindustrial
alcooleiro. A isto se denomina dirigismo ...
O progressista autêntico , como vemos , é contrário a esse estado de
coisas: propugna a ampliação da economia de mercado , defende a liberdade de iniciativa e reclama sem cessar a
redução da administração pública capturada pela Nomenklatura e classes
afins. A defesa de monopólios, oligopólios e cartéis, privados e estatais ~
implacáveis exploradores da economia
popular - é assumida na Constituinte
pela bancada esquerdista em aliança
com "criptoempresános" e semialfa betizados sortidos . A esses grupos
nefastos cabe, sem a menor inJustiça, a
designação de reacionários, porq ue os
seus integra ntes identificam-se no interesse oculto que, na hora das votações,
sempre os une indissoluvelmente na
luta contra o progresso e a li h..::rdade.
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Loto

Obituário
Rio de Janeiro
Jvone Gomes Rosal Seixas, 63,
casada, costureira, de insuficiência renal aguda. Morava
em Nova Friburgo
Francisco Xavier Galvão de
Moura Lacerda Junior, 79, solteiro, aposentado, de broncopneumonia. Morava em Vila
Isabel.
EsteJa Magro Mourão, 81, viúY.<J, do lar, de miocardite aguda. Morava em São Cristóvão.
Çacilda Carmem de Gusmão
~mara , 85, do lar, viúva, de

Quatro apostadores, dois de São Paulo, um de ·l .':
Brasília e um do Paraná acertaram as dezenas 26, 39, 41,
44 e 47 do concurso 5'19 da Loto , recebendo cada um CZ$
14.282.221,48, já descontado o imposto de renda. A
quadra teve 572 ganhadores, cabendo cada um CZ$
99.875,68. O terno, que pagou CZ$ 3.285,68, teve 23.183
acertadores.

neoplasia. Morava em Copacabana.
Laureana Dias Portella, 83,
viúva, do lar. Parada cárdiorrespiratória. Morava em Miguel Pereira.
Arnaldo Schimitt, 75, jornalista, de parada cardiorrespiratória.
João Soares dos Santos, 59,
casado, ladrilheiro, de insuficiência respiratória. Morava
em Braz de Pina.
Palmyra da Silva, 75, viúva, do
lar. Tumor no pâncreas.

a

Tempo

Exterior
Giorg!o Almirante, 73, de isquemla cerebral, ontem, em
Roma, depois de uma semana
em estado de coma e 24 horas
pepois de outro fundador do
pequeno partido fascista italiapp; o MSI (Movimento Social
Italiano), Pino Romulado. Alq')lrante participou, em posição
secundária, do último governo
de Benito Mussolini e, quando
o fascismo parecia morto e enterrado como entidade oficial
na, Itália, depois do fim da
guerra, ousou fundar o MSI,
em dezembro de 1946. Se se
pode falar em fascismo liberal,
Almirante ultimamente assumia uma posição de algum modo parecida com isso, no mínimo mais simpática do que o
radicalismo do fascismo histórico: "Meu fascismo é liberdade,
é paz, não é guerra. Sou fascista e o fascismo é meu lar, mas
dí'go isso com uma interpretação critica, pois há muitas
iâéias no fascismo com as quais
não concordo. Os idiotas, jovens ou velhos, que vestem
camisas negras, que pintam a
cruz gamada, considero inimi.gos. Sou antinazista e isto da
forma mais drástica" disse ele
.recentemente numa entrevista.
Grisalho, com um bonito bigo~e branco, grande orador popular, era de qualquer maneira
P,líder da corrente política herdeira de Mussolini na Itália.
};;~~e carisma de sua figura introduziu-se em 11 eleições se&,ijidas como deputado para o
parlamento italiano desde que
f,~,t;tdou o seu partido. Ultimamente também se tornou mem.b~o do Parlamento Europeu. O
mesmo carisma parece estar
presente quando se sabe que a
primeira mensagem de condolências chegada ao MSI depois
da morte de Giorgio Almirante
foi do secretário-geral do Partido Comunista Italiano, Alessandro Natta. Nada disso foi

Moradores de Guarulhos fazem
Geo;~ ·Al;,;i;~nte
suficiente, porém, para livrá-lo
de suspeitas de colaboração
com movimentos terroristas no
país nos anos 70, suspeitas que
sempre desmentiu com veemência . As acusações nasceram do fato de Almirante abrigar em seu partido sempre um
amplo leque de tendências políticas de direita, como outros
partidos direitistas da Europa.
Mas Almirante nunca permitiu
que as plataformas de seu partido incluíssem a xenofobia e o
racismo. Nas eleições de junho
do ano passado o MSI atingiu a
posição de quarto partido italiano, com 6,5% dos votos e 35
cadeiras na Câmara de Deputados. Almirante deixa como
herdeiro político Gianfranco
Fini, de 35 anos, cuja eleição
para a secretaria-geral do partido ele mesmo estimulou, em
dezembro, quando o estado de
seu coração já não permitia
que continuasse no cargo. O
corpo de Giorgio Almirante está sendo velado na Igreja de
Santa Inês, na Piazza Navona,
a mesma onde fica a Embaixada do Brasil em Roma. De lá
sairá amanhã o cortejo para o
enterro, acompanhado de representantes de partidos fascistas da França, Espanha, Grécia, Bélgica, Irlanda e Portugal, que já confirmaram sua
presença.

Governo adquire hoje

protesto e engarrafam a Dutra
SÃO PAULO- O protesto de moradores de Bonsucesso, um bairro periférico de Guarulhos- cidade com
600 mil habitantes, da Grande São Paulo -, que
interditaram na altura do quilômetro 216 as pistas da
Rodovia Presidente Dutra, provocou ontem congestionamentos de mais de 15 quilômetros de extensão nas
duas pistas da estrada. Só às 19h30min a situação estava
normalizada.
O movimento, organizado por moradores dos
bairros marginais da rodovia naquele trecho, aconteceu
porque a única empresa de transporte coletivo, a
Transdutra S/A, que serve a região, abandonou na
última quinta-feira as linhas que explorava, deixando
os quase 50 mil moradores do local sem meios de
alcançar a capital paulista, onde a grande maioria
trabalha.

''Muita gente já perdeu o emprego por causa
disso", disse Vilma Prudência dos Santos, copeira de 53
anos e uma das manifestantes. Moradora há 20 anos de
Presidente Dutra, um dos bairros marginais de rodovia
que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, dona Vilma
observou que os ônibus da Transdutra eram a única
alternativa que a população do local tinha para alcançar
o metrô.
O protesto, que durou mais de quatro horas, foi
pacífico. A Polícia Rodoviária Federal interveio apenas
para garantir a segurança dos manifestantes e impedir
que motoristas mais afoitos furassem o bloqueio.
O prefeito de Guarulhos, Oswaldo de Carlos, de
quem os manifestantes exigiam o compromisso de
providenciar imediatamente a regularização dos transportes, não apareceu.

A
instabilidade que se estende pelo sul dõ
país, está provocando ne~ulosidade e chuvas em algumas
áreas. No sudeste predomma bom tempo com nebulosidade e nas demais regiões pancadas de chuvas em alguns
estados do norte e do litoral do nordeste.

Nos Estados

No Rio e em Niterói

Coadlçóos

A

Onihus cai em igarapé e mata
•

sete passageiros em Manaus
Sete pessoas morreram e 14 ficaram
feridas quando o ônibus da empresa Ajuricaba rompeu
a proteção de uma ponte na avenida 7 de setembro e
caiu nas águas do igarapé Caxanga. O acidente aconteceu às 8h, quando o ônibus voltava do centro da capital
para o bairro operário de São José, na periferia de
Manaus.
Segundo depoimento de moradores, o ônibus
estava correndo muito, aparentemente apostando uma
corrida com outro ônibus que faz o mesmo percurso.
Ao chegar erto da ponte~ que fica a 1 metros do
MANAUS-

feito, pois os sete morreram instantaneamente. O
motorista Francisco Tanis de Sousa está internado no
pronto-socorro municipal com fraturas no crânio e em
estado grave. Os outros feridos também estão lá.
Os mortos são Raimundo Nonato Xavier, 27 anos,
Antonio Nely Moreira Maciel, 22, Fábio Gonçalves de
Oliveira, 7, Oalva Regina de Almeida, 23, Rejeane
Regina de Almeida, 58, Osvaldo Mendes Puccu, 58, e
uma mulher que não foi identificada aparentando mais
de 50 anos.
O residente do Sindicato dos Trabalhadores em

Nublado a ocasionalmente claro,
Possivel instabilidade no decorrer
do período. Temperatura em declínio. Visibilidade moderada. Ventos do quadrante Norte rondando
para Sul com rajadas fracas. Máxi·
ma e mínima de ontem: 30,5° em
Bangu e 20" em Santa Teresa.
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Governo aaqu"tre llOje
·no sul do Pará terras
para reforma agrária
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BELÉM - O ministro da Reforma e Desenvolvimento
Agrário, Jáder Barbalho, assina hoje em Marabá, a 480 km de
Belém, escritura de compra de 229,67 mil hectares, pertencentes
'<l-57 imóveis, na região do polígono dos castanhais, uma área de
áproximadamente 700 mil hectares que se estende por quase todo
tJ•-sul do Pará.
"" Marabá foi escolhida para sediar a cerimônia por ser o
município mais beneficiado pela compra dos terrenos e por ser o
maior centro de produção de castanha-do-pará do estado. Dos 57
imóveis adquiridos pelo Mirad, 39 estão localizados em Marabá.
:.\.maior parte destas terras pertencem à família Mutrann, que
deverá receber cerca de um bilhão de cruzados em títulos da
(úvida agrária.
· O Mirad pretende assentar 2.870 famHias nestas áreas, onde
só será permitida a atividade extrativista (coleta de castanhas),
sob a administração do governo do Pará. Amanhã, em Bel'ém,
Jáder Barbalho assina convênio com o governo, transferindo para
o estado a tarefa de promover o assentamento das famflias no
polígono dos castanhais.
Além das 39 áreas localizadas em Marabá, previstas para
assentamento de 1.860 famílias, mais nove fazendas em Conceição do Araguaia serão compradas, para assentamento de 518
fà'mruas, em 41,47 mil hectares; seis em São João do Araguaia
(22,51 mil hectares) para 518 famtlias; duas em Xinguara (9.69
hectares), para assentamento de 281 famtlias; e 7.20 mil hectares
em Itupiranga, para nove famtlias.

:Alves diz que governo
'não tem que pagar por
planos de emergência
• FORTALEZA- O ministro do Interior, João Alves Filho,
afirmou, durante visita no fim de semana, à Fazenda Brisa da
Ca'goa, no município de Beberibe, a 90 quilômetros ~e Fortale~a,
que o governo não é obrigado a pagar nenhum débtto contratdo
pelo governo dos estados na execução do ~ro~ama de emergência iniciado ano passado e concluído no IníciO deste ano, para
ate~der aos flagelados da seca. Alves se referiu à cobrança do
governador Tasso Jereissati ao presidente José Sarney para paga.r
o· débito de CZ$ 2 bilhões do estado aos quase 200 mtl
trabalhadores rurais que atuaram no programa de emergência no
Ceará.
- É preciso que fique bem claro que todos os governadores
podem fazer seus planos, pleiteai e apresentá-los ~o go~erno para
estudá-los. Mas isso não significa nenhuma obngatonedade de
cumprimento. O presidente Sarney conhece bem a região e
procura priorizar, dentro do possível, os recursos. pa.ra o .N.or~es
te. Quanto aos CZ$ 2 bilhões da verba de emergencta retvmdtcados pelo Ceará, não existe nenhum débito.• mas u~ pleit? do
governo estadual e não há nenhum compromisso do Mimsténo do
Interior nesse sentido.
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O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
Transporte Rodoviário, Juracy Navegante, acusou as
empresas de transportes urba~os de. opera~e~ com
ônibus sem qualquer manutençao. O dtretor tecmco da
empresa de transporte urbano (EMBTU), Francisco
Pedraçoa, admitiu que se fosse recolher todos os ônibus
que não têm condições de circular, a população de
Manaus ficaria sem transporte.

Estudante em Pelotas
confessa participação
na morte de professor

SALVADOR - Soldados do Corpo de Bombeiros,
técnicos da Petrobrás e de empresas do Pólo Petroquímico de
C<!maçari garantiram o abastecimento de ág~a d_esta capital no
fim de semana. Eles foram chamados pela dtreçao da Empresa
Baiana de Água e Saneamento (Embasa) para manter em
operação a principal estação ~e tratamento de Sa~va~or - a
da Bolandeira - porque mats de 90% dos functonanos da
empresa aderiram à greve por melhores salários, iniciada na
segunda-feira passada.
Dez operadores da Embasa mantinham a estação da
Bolandeira em funcionamento desde a manhã de quinta-feira,
mas não resistiram ao cansaço, depois de trabalharem ininterruptamente por mais de 48 horas. Na manhã de sábado,
bombeiros e técnicos da Petrobrás e de empresas do Pólo
Petroquímico assumiram as operações de·tratamento de água.
Ontem à noite, o Sindicato dos Trabalhadores em Agua
e Esgoto da Bahia (Sindae) e a Embasa reabriram as
negociações que estavam paralisadas desde quarta-feira, com
a volta dos operadores ao trabalho. Segundo o vice-pre~idente
do Sindae, Luís Carlos Pinto, "as pessoas que assumtram o
lugar dos operadores não tinham plenas condições de manter
o funcionamento das máquinas". E afirma que isto podena
comprometer a qualidade da água fornecida à população de
Salvador.
A Embasa publicou, nas edições de ontem dos principais
jornais de Salvador, um anúnci? recrutan~o, "para admissã?
imediata", operadores e supervtsores de sistema de abastecimento de água, "com experiência anterior".

PORTO ALEGRE - O estudante de engenharia
elétrica Eduardo Del Pino, 19 anos, da Universidade Federal
de Pelo'tas, a 255 Km desta capital, foi recolhido ao presídio
municipal da cidade, de~is q~~ confe~sou ser o manda~ te d?
assassinato do professor ctrurgtao-denttsta da mesma umverstdade, Oswaldo Cruzeiro, no dia 27 de janeiro último. Quando
a policia encontrou seu corpo, a 20 - Km de Pelotas, ele
apresentava sinais de espancamento e torturas.
Em seu depoimento à policia, Eduardo afirmou que era
amigo do Oswaldo, com quem saía algumas vezes. Na nOite do
crime, ele marcou em encontro com o professor e, antes da
hora marcada, mandou um outro amigo, o assaltante Cleber
Villela de Oliveira, até a garagem do edifício de Osvaldo~
acompanhado de outro _deliqüente. Quand_o Osv_aldo fot
apanhar o carro para dirigtr-se ao encontro, f01 agredtdo pelos
dois assaltantes, e torturado para dizer onde guardava seus
pertences de valor.
Mais tarde, o corpo do professor foi encontrado pela
policia nas proximidades de Rio Grande , a 20 km de Pelotas,
onde foi executado com dois tiros de espingarda, calibre 16.
No apartamento de Osvaldo Cruzeiro, foram roubados aparelhos eletrônicos e roupas. O estudante, garante que ele não
participou do crime, mas somente do roubo no apartamento,
realizado após a execução do professor. Ainda assim, a policia
acredita que o espancamento e a tortura acontecera durante o
roubo, já que eram para descobrir os objetos de valor da
vítima.

Avisos
Religiosos
e Funebres
Recebemos seu anúncio na
Av Brasol. 500 De domongo a
6" até 20 ·00h. aos sabados e
feroados até 17 :00h lei·
585-4350 585-4326 585-4356 ou no horário comercoal nas loJas de
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POMPOSA MESQUITA DE SOUZA

Isabel Maciel Pereira de Sequeira, Regina Sequeira
Fernandez, esposo e filhos, Rogerio Maciel Sequeira,
esposa e filhos, ainda inconformados com a perda de
seu querido esposo, pai, sogro e avô, convidam demais
par~ntes e amigos para a Missa de 3 Meses que será
celebrada na Igreja Matriz de S. Francisco Xavier, na Rua São
Francisco Xavier, n° 75, na 3a feira, dia 24, às 10:00 horas.
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ADgra

O O/Mar informa que o mar cstácalmo,com
águas a 21 graus, c ~anhos liberados.

t

O Conselho Diretor, a Diretoria e os funcionários da
Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do
Rio de Janeiro- SEAERJ convidam para a Missa de 7°
Dia por alma da mãe de seu presidente, Eng 0 Eduardo
Mesquita de Souza, que será celebrada no dia 24 de maio,
terça-feira, às 9:30 horas, na Igreja de Nossa Senhora da
Glória, no Largo do Machado.

EDITH BARRAGAT VAN
DE BEUQUE
(MISSA DE 30° DIA)

t

Jacques Van de Beuque, Guy, Jacqueline, Angela,
Alain e netos, Paulo Barragat e famflia agradecem as
manifestações de carinho recebidas por ocasião do
falecimento da querida EDITH e convidam parentes e
amigos para a Missa que será celebrada hoje, dia 23 de
maio, às 19:00hs, na ·Paróquia de São José da Lagoa.
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ORA. ROSILDA FERREIRA
VASCONCELLOS
(300 DIA}

•,

ELIEL DE MELLO VASCONCELLOS convida amigos e parentes
para a Missa em memória de sua querida esposa no dia 24/05/88,
terça-feira . às 19:00h .. na Paróquia Imaculada Conceição, na Praia
de Botafogo, 266.

DECIO MARTINS COUTINHO
(Missa de 30° Dia)

t

Vera Moreira Coutinho; Ana Maria e Abdon
Hissa, Ricardo, Maurício; Mariana e Helio
Fontes, Mareio, Guilherme; Helena, Gualter
Coelho e Julia agradecem as manifestações
de solidariedade e carinho e convidam para a Missa
de 30° Dia que farão celebrar em intenção de seu
querido e inesquecível esposo, pai. sogro e avó, na
terça-feira, dia 24, às 18 :30h, na Igreja de São José,
na Lagoa. à Av. Borges de Medeiros, 2.735.
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MISSA DE 7° DIA

(MISSA DE 3 MESES)
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Salvador teve água
mesmo com empresa
fornecedora em greve

ANTENOR PEREIRA DE SEQUEIRA

t

U

Ao chegar perto da ponte, que fica a 100 metros do
palácio Rio Negro, do governo estadual, o motorista
Francisco Tanis de Sousa, 28 anos, perdeu a direção e
caiu no igarapé, depois de passar por cima de seis casas,
arrancando o telhado de uma delas.
O corpo de bombeiros fez o resgate, dificultado
pelo fato de ser época de cheia, o que deixou o igarapé
mais fundo do que o normal, mas nada poderia ser

(Missa de 7° Dia)

t

MARIA RITA e HAMILTON. consternados,agradecem as manifestações de solidariedade e carinho
recebidas por ocasião do falecimento de seu querido pai e sogro e convidam para a Missa de 7° Dia a
ser realizada na Igreja N. S. do Rosário. à Rua Gen. Ribeiro
da Costa- n° 164- Leme, às 10:30 horas do dia 24 de
Maio, Terça-Feira.

Avisos Religiosos
e Fúnebres
Recebemos seu anúncio na Av. Brasil, 500 .
De domingo à 5a até 20 :OOh, aos sábados e
feriados 17: OOh. Tel: 585-4350 - 585-4326
- 585-4356 ou no horário comercial nas lojas
de

CLASSIFICADOS

Para outras informações,
consulte o seu
JORNAL DO BRASIL
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·no sul do Pará terras
para reforma agrária
BELÉM - O ministro da Reforma e Desenvolvimento
Agrário, Jáder Barbalho, assina hoje em Marabá, a 480 km de
Belém, escritura de compra de 229,67 mil hectares, pertencentes
tt-57 imóveis, na região do polígono dos castanhais, uma área de
áproximadamente 700 mil hectares que se estende por quase todo
ti · ~ul do Pará.
"" Marabá foi escolhida para sediar a cerimônia por ser o
município mais beneficiado pela compra dos terrenos e por ser o
maior centro de produção de castanha-do-pará do estado. Dos 57
iwóveis adquiridos pelo Mirad, 39 estão localizados em Marabá.
A..maior parte destas terras pertencem à família Mutrann, que
deverá receber cerca de um bilhão de cruzados em títulos da
dívida agrária.
· O Mirad pretende assentar 2.870 fanu1ias nestas áreas, onde
só será permitida a atividade extrativista (coleta de castanhas),
sob a administração do governo do Pará. Amanhã, em Belém,
Jáder Barbalho assina convênio com o governo, transferindo para
o estado a tarefa de promover o assentamento das famílias no
polígono dos castanhais.
Além das 39 áreas localizadas em Marabá, previstas para
assentamento de 1.860 famílias, mais nove fazendas em ConceiÇão do Araguaia serão compradas, para assentamento de 518
fà'írulias, em 41,47 mil hectares; seis em São João do Araguaia
(22,51 mil hectares) para 518 fanu1ias; duas em Xinguara (9.69
néctares), para assentamento de 281 famílias; e 7.20 mil hectares
em Itupiranga, para nove famílias.

:Alves diz que governo
'não tem que pagar por
planos de emergência
- FORTALEZA- O ministro do Interior, João Alves Filho,
afirmou, durante visita no fim de semana, à Fazenda Brisa da
Lagoa, no município de Beberibe, a 90 quilômetros de Fortaleza,
que o governo não é obrigado a pagar nenhum débito contraído
pelo governo dos estados na execução do ~ro~ama de emergência iniciado ano passado e concluído no 1níc1o deste ano , para
ate~der aos flagelados da seca. Alves se referiu à cobrança do
gõvernador Tasso Jereissati ao presidente José Sarney para paga.r
o· débito de CZ$ 2 bilhões do estado aos quase 200 mil
trabalhadores rurais que atuaram no programa de emergência no
Ceará.
- É preciso que fique bem claro que todos os governadores
podem fazer seus planos, pleiteai e apresentá-los ao governo para
estudá-los. Mas isso não significa nenhuma obrigatoriedade de
cumprimento. O presidente Sarney conhece bem a região e
procura priorizar, dentro do possível, os recursos. pa.ra o .~or~es
te. Quanto aos CZ$ 2 bilhões da verba de emergenc1a re1vmd1cados pelo Ceará, não existe nenhum débito,. mas u~ pleit? do
governo estadual e não há nenhum comprom1sso do Mimsténo do
Interior nesse sentido.

Ao chegar perto da ponte; que fica a 100 metros do
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
palácio Rio Negro, do governo estadual, o motorista . Transporte Rodoviário, Juracy Navegante, acusou as
Francisco Tanis de Sousa, 28 anos, perdeu a direção e empresas de transportes urbanos de operarem com
caiu no igarapé, depois de passar por cima de seis casas, ônibus sem qualquer manutenção. O diretor técnico da
arrancando o telhado de uma delas.
empresa de transporte urbano (EMBTU), Francisco
O corpo de bombeiros fez o resgate, dificultado Pedraçoa, admitiu que se fosse recolher todos os ônibus
pelo fato de ser época de cheia, o que deixou o igarapé que não têm condições de circular, a população de
mais fundo do que o normal, mas nada poderia ser Manaus ficaria sem transporte.

Salvador teve água
mesmo com empresa
fornecedora em greve

Estudante em Pelotas
confessa participação
na morte de professor

SAL V ADOR - Soldados do Corpo de Bombeiros,
técnicos da Petrobrás e de empresas do Pólo Petroquímico de
Camaçari garantiram o abastecimento de água desta capital no
fim de semana. Eles foram chamados pela direção da Empresa
Baiana de Água e Saneamento (Embasa) para manter em
operação a principal estação de tratamento de Salvador - a
da Bolandeira - porque mais de 90% dos funcionários da
empresa aderiram à greve por melhores salários, iniciada na
segunda-feira passada.
Dez operadores da Embasa mantinham a estação da
Bolandeira em funcionamento desde a manhã de quinta-feira,
mas não resistiram ao cansaço, depois de trabalharem ininterruptamente por mais de 48 horas. Na manhã de sábado,
bombeiros e técnicos da Petrobrás e de empresas do Pólo
Petroquímico assumiram as operações de·tratamento de água.
Ontem à noite, o Sindicato dos Trabalhadores em Agua
e Esgoto da Bahia (Sindae) e a Embasa reabriram as
negociações que estavam paralisadas desde quarta-feira, com
a volta dos operadores ao trabalho. Segundo o vice-presidente
do Sindae, Luís Carlos Pinto, "as pessoas que assumiram o
lugar dos operadores não tinham plenas condições de manter
o funcionamento das máquinas" . E afirma que isto poderia
comprometer a qualidade da água fornecida à população de
Salvador.
A Embasa publicou, nas edições de ontem dos principais
jornais de Salvador, um anúncio recrutan~o , "para admissã?
imediata", operadores e supervisores de Sistema de abastecimento de água, "com experiência anterior".

PORTO ALEGRE - O estudante de engenharia
elétrica, Eduardo Del Pino, 19 anos, da Universidade Feder~
de Pelotas, a 255 Km desta capital, foi recolhido ao presíd1o
municipal da cidade, depois que confessou ser o manda~te d?
assassinato do professor cirurgião-dentista da mesma umvers1dade, Oswaldo Cruzeiro, no dia 27 de janeiro último. Quando
a polícia encontrou seu corpo, a 20 · Km de Pelotas, ele
apresentava sinais de espancamento e torturas.
Em seu depoimento à polícia, Eduardo afirmou que era
amigo do Oswaldo, com quem saía algumas vezes. Na noite do
crime, ele marcou em encontro com o professor e, antes da
hora marcada , mandou um outro amigo, o assaltante Cleber
Villela de Oliveira, até a garagem do edifício de Osvaldo,
acompanhado de outro deliqüente. Quando Osvaldo foi
apanhar o carro para dirigir-se ao encontro, foi agredido pelos
dois assaltantes, e torturado para dizer onde guardava seus
pertences de valor.
Mais tarde , o corpo do professor foi encontrado pela
polícia nas proximidades de Rio Grande, a 20 km de Pelotas,
onde foi executado com dois tiros de espingarda, calibre 16.
No apartamento de Osvaldo Cruzeiro, foram roubados aparelhos eletrônicos e roupas . O estudante, garante que ele não
participou do crime, mas somente do roubo no apartamento,
realizado após a execução do professor. Ainda assim, a polícia
acredita que o espancamento e a tortura acontecera durante o
roubo , já que eram para descobrir os objetos de valor da
vítima.

Avisos
Religiosos
e Funebres
Recebemos seu anúncio na

Av Brasil. 500 De domn'QO a
5• até 20 · OOh, aos sábados e
fenados até 17 :00h Tel ·
585·4350 - 585-4326 585-4356 ou no horário comerc•al nas 101as de
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POMPOSA MESQUITA DE SOUZA

t

O Conselho Diretor, a Diretoria e os funcionários da
Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do
Rio de Janeiro- SEAERJ convidam para a Missa de 7o
Dia por alma da mãe de seu presidente, Eng 0 Eduardo
Mesquita de Souza, que será celebrada no dia 24 de maio,
terça-feira, às 9:30 horas, na Igreja de Nossa Senhora da
Glória, no Largo do Machado.

EDITH BARRAGAT VAN
DE BEUQUE

(MISSA DE 3 MESES)

t

Cabo
Frio

(MISSA DE 30° DIA)

t

Jacques Van de Beuque, Guy, Jacqueline, Angela,
Alain e netos, Paulo Barragat e família agradecem as
manifestações de carinho recebidas por ocasião do
falecimento da querida EDITH e convidam parentes e
amigos para a Missa que será celebrada hoje, dia 23 de
maio, às 19:00hs, na Par.óquia de São José da Lagoa.
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O G!Mar informa que o mar está calmo,com
ãguas a 21 graus, e hnhos liberados.
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ORA. ROSILDA FERREIRA
VASCONCELLOS
(30" DIA)

.

ELIEL DE MELLO VASCONCELLOS convida amigos e parentes
para a Missa em memória de sua querida esposa no dia 24/05/88.
terça-feira . às 19:00h .. na Paróquia Imaculada Conceição, na Praia
de Botafogo. 266.

DECIO MARTINS COUTINHO
(Missa de 30° Dia)

t

Vera Moreira Coutinho; Ana Maria e Abdon
Hissa. Ricardo. Maurício; Mariana e Helio
Fontes. Mareio. Guilherme; Helena. Gualter
Coelho e Julia agradecem as manifestações
de solidariedade e carinho e convidam para a Missa
de 30° Dia que farão celebrar em intenção de seu
querido e inesquecível esposo. pai. sogro e avô. na
terça-feira. dia 24, às 18 :30h. na Igreja de São José.
na Lagoa. à Av. Borges de Medeiros. 2.735.
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VIRGILIO TOURINHO
BITTENCOURT FILHO

MISSA DE 7o DIA

ANTENOR PEREIRA DE SEQUEIRA
Isabel Maciel Pereira de Sequeira, Regina Sequeira
Fernandez, esposo e filhos, Rogerio Maciel Sequeira,
esposa e filhos, ainda inconformados com a perda de
seu querido esposo, pai, sogro e avô, convidam demais
par~ntes e amigos para a Missa de 3 Meses que será
celebrada na Igreja Matriz de S. Francisco Xavier. na Rua São
Francisco Xavier, n° 75, na 3a feira, dia 24, às 10:00 horas.

ADgra
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(Missa de 7° Dia)

t

MARIA RITA e HAMILTON. consternados,agradecem as manifestações de solidariedade e carinho
recebidas por ocas1ão do falecimento de seu querido pai e sogro e convidam para a Missa de 7" Dia a
ser realizada na Igreja N. S. do Rosário. à Rua Gen. RibeirG
da Costa - n" 164 - Leme. às 1O:30 horas do dia 24 de
Maio. Terça-Feira.

Avisos Religiosos
e Fúnebres
Recebemos seu anúncio na Av. Brasil. 500 .
De domingo à 5a até 20 :00h. aos sábados e
feriados 17: OOh, Tel : 585-4350 - 585-4326
- 585-4356 ou no horário comercial nas lojas
de

CLASSIFICADOS

Para outras informações,
consulte o seu
JORNAL DO BRASIL
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''Se as ninfas falassem ... ''

,-·--------------------------------------'
Mauro Rasi
1

:: S eque,as seninfas
de Elizeu Visconti falassem, diriam
o Municipal fosse assombrado, o fantasma,
há muito, já teria feito o lustre despencar sobre meio
; mundo, ceifando discutíveis vocações do balé, da ópera,
' da orquestra - do público, inclusive. Infelizmente,
: fantasma que se preze só trabalha em Paris. Aqui tem
, mesmo é "encosto", "alma penada"- e depois, nossos
1 esgotos são tão mesquinhos; mal caberia um órgão de
: pequeno porte sob o Amarelinho. (Em compensação, a
: soprano raptada poderia desafinar à vontade - com o
barulho do Bola Preta, quem notaria?) Se as ninfas
1
1 falassem, gritariam: chegã de paternalismo; basta de
: afagar o umbigo; de complacência para com a preguiça,
: 0 malogro (e 0 dinheiro público); de desculpas e
' justificativas para o que não dá certo! Que se importe1 imediatamente!- um fantasma do Convent Garden, do
: Scala, do Metropolitan, com carta branca para espatifar
: tantos lustres quantos forem necessários para que tenha1

considera que no _mundo todo se possa dar um "jeitinho". (Quando ia a Bauru- isto é, quando Bauru, para
mim, ainda não se havia convertido no mesmo que
Itabira, para o falecido Drummond - era comum me
perguntarem: "Que que você fez pra entrar na Globo,
hein?" Como se eu tivesse feito, digamos, o que Pompadour ou du Barry certamente fizeram para se insinuarem
na corte dos Luíses.) Entretanto, a Márcia, basta-lhe um
gesto para que fiquemos todos impregnados da mais pura
expressão; imóvel ela contém o sentido de uma pausa
mahleriana. Por um momento foi possível esquecer
Buzungas e Bolados e penetrar num mundo glorioso,
digno, realmente de se viver. A despeito disso, Márcia
foi chamada de volta pelos aplausos (débeis) seis vezes,
apenas - e, mesmo assim, educadamente. Um terço,
somente, da platéia- eu, modestamente, incluídotinha as mãos em sangue- temendo, confesso, que ela
não volte mais. E, finalmente, como se todos estivessem

a1i fazendo um ."bico", a orquestra - que não se
submeta a nenhuma prova. Afinal, a vida está cara, os
músicos têm que se virar; não terão, provavelmente,
, mos bons espetáculos e um público educado- nem que
tempo para ensaiar; pois um participa da gravação de um
: seja pelo terror. Aliás, o público é um show à parte:
compacto de manhã; outro toca às tardes na Colombo;
, chupam bala fazendo barulho com o papel, tomam,
outro sai correndo do teatro a tempo de tocar num baile
:ostensivamente, champagne nacional; destilam pelo
de subúrbio - e todos se encontram na hora do
· foyer comentários tão severos e críticos que julgaríamos
espetáculo, para faturar mais um dinheirinho. Ninguém
:tratar-se de um ajuntamento de Umbertos Eco- como
pode ser cobrado profissionalmente - simplesmente
,o crítico de cinema que vê
_ ____!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..___
porque está tentando sobrevi:"problemas" em Fellini; que,
ver - e, perfeccionismo, em
•em Roma, achou a Capela
"Márcia, um dos poucos brasilei- arte, é luxo. Daí Britten soar
:sistina "bonitinha, mas não é
feito Villa-Lobos; Scriabin fei,lá essas coisas ... ". Só porque a
ros respeitados fora do Brasil, to Lorenzo Femandez e os
~grafia de Bejart deixava,
talvez esteja cometendo o erro de "crescendos" serem uma
~e uma e outra canção de
vir muito pra cá. Duas vezes já é ameaça. Nem a Banda do CorStrauss, alguns passos em siexcesso.,
po de Bombeiros - Inezita
Barroso à frente - faria melêncio, ouviu-se, de um dos
lhor (ou pior). Dir-se-ia, com
rvestibulandos, essa jóia: "Ué,
:eté'S'agora t;stão dançando balé
todo respeito, a "sinfônica de
•sem música?"; silêncio esse rompido por sons de desaPago-Pago"- mais subdesenvolvida só se tocar Vandré.
'pi:ohção, de impaciência - como mexer-se, ruidosa· Faz lembrar uma colega de conservatório que tive em
;nie'QJe, nos assentos, pigarros etc. E como tossem! Uma
Bauru. Diziam que ela havia comprado 0 diploma.
:coqueluche generalizada. Vai aqui. uma sugestão: que o
Verdade ou não, 0 fato é que conseguia a proeza de
oStdão Assyrius sirva, junto com o cafezinho, xarope. O
: fa~o é que acreditam estarem ali para julgar _ e,
executar o Noturno n° 2, em mi bemol, de Chopin, e a
; il!X'f'riav~lmente condenar - esse ou aquele artista que
gente jurar que era Wagner; a Rêverie, de Schumman
•P<?f aqm se aventure; como se a avaliação do Sul do
virava música serial. Até o singelo tema de "atirei o pau
,EqJAador fosse indispensável para consolidar uma carreino gato", em suas mãos, soava Schõenberg. E, pior,
~ ra....fntemacional; como se nosso Municipal projetasse
dava (ainda dá) aulas! Já pensaram nos alunos que
· ·alguém para além de sua própria janela. Devíamos, isso
produzirá? Verdadeiros replicantes musicais; em poúco
:slrlf,'beijar o chão que esses talentos pisam; verdadeiros
tempo não sobrará uma semibreve viva. (Uma de nossas
,IQ\tifinas Jones que, corajosamente, vêm para cá, exposmais deliciosas justificativas é que "somos uma nação
•tGS-a terem o mesmo fim de Sara Benhardt. Isso vem a
:propósito da última apresentação de Márcia Haydée no
jovem/temos só 488 anos; afinal, que é que se pode fazer
:nosso "Templo"_ meia casa, praticamente, para uma
em 488 anos? Somos uma criança etc". Mas, será que em
, estr~la de primeira grandeza, numa terra famosa pelo
488 anos não dá pra aprender a tocar um instrumento?
,seu,..lsolamento cultural. Crise econômica? Ora, o casaCaetano, pelo menos, aprendeu rápido.) E, finalmente,
1
. c~ento de Hilde foi concorridíssimo! Márcia, um dos
é impressão minha ou a cortina está rasgada? Pareceu· ~ucos brasileiros respeitados fora do Brasil talvez
me ver um belo furo nela. Quem sabe a serzideira oficial
~ e~Wfa cometendo o erro de vir muito pra cá. Du~s vezes
não pôde serzi-la a tempo porque está fazendo um
: jª'~J!xcesso. A gente enjoa. Sinatra que cometa a asneira
"bico" no Municipal de São Paulo? As ninfas já nem se
•de voltar- não lotará nem o Cândido Mendes. Vejam o
horrorizam mais. Também, 0 que elas -á viram nesses
1
1ClHIO de Bujones, por exemplo: pouco importa que Já
•rqr#· seja considerado um dos maiores bailarinos do quase 80 anos ... muito lança-perfume já rolou por aque•mundo - pra nós está liquidado; ele e 0 balé do
las frisas. Elas próprias, as ninfas, não são nenhuma
:Eantástico são a mesma coisa. Aqui Caruso seria julgado
santinhas; já cantaram muito "olha a cabeleira do
,pru:Pedro de Lara e não seria aprovado. Como se fosse 0
Zezé ... " Diante disso, como não evocar Gláuber; lem~a:'I-0-0L'U.I
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Depois da reumao do vosso Presidente com os vossos
governadores (o meu não compareceu) os planos qüinqüenais
pros próximos seis meses ficaram definitivamente prontos e
estão belos e estarão ainda mais bonitos quando voltarem do
moldureiro. Pela primeira vez, entusiasmado, vejo planos de
governo admiráveis como perspectiva, profundidade, estruturação e factibilidade (epa!). Agora, para sua realização, fica
faltando apenas o apoio democrático jamais negado pelas forças
armadas, a cooperação sempre generosa das associações industriais de São Paulo, a colaboração altruística, desinteressada, e
sobretudo patriótica, da oposição parlamentar, a compreensão e
divulgação imparcial pelos esclarecidos e desprendidos meios de
comunicação (controlados por esse modelo de democrata,
probidade, talento e sensibilidade, o ex-governador da Bahia), o
encarceramento sumário de uma centena de ladrões notórios e
notáveis que o Bresser, que conviveu com eles, diz que estão ao
lado do vosso Presidente, como estavam antes ao lado dos
milicos quando ele também estava ao lado dos milicos, se é que
ele e eles jamais saíram do lado deles, a esperada receptividade
por parte da nunca desmentida filantropia dos banqueiros
internacionais e, último mas não menos importante, a compreensão do povo que, embora não esteja preparado pra votar,
está preparado pra prestar sua total colaboração, deixando de
comer mais meia dúzia de anos.

~
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O Supremo e a Constituição

i

A discussão desse dispositivo pode pa~ª'
mas t§P muito a ve.r com o próp_rio poder da suprema Corte.
N:a declaração em tese, a lei perde, desde Jugo., sua_efi.cácia
uristas renomados, tanto aqui
iJÍ...tat.mlJ, ou na parte considerada inconstituCional, sem
como nos Estados Unidos, cosnecessidade de suspensão pelo Senado. A declaração do
tumam lembrar que nos tribunais
Supremo deve operar com poder total.
·
incumbidos da guarda da ConstituiOutro dispositivo que - ainda segundo especialistas
ção funciona, igualmente, o poder
na matéria - não favorece a eficiência da Justiça é o que
~ ~bri&a a_J}.l'e se o~a
e ·
t o rocurador- e ai da
constituinte. Assim que for promulgada a nov~ Co~stituição, provavelRenublica, não só nas ações de inconstitucionalidade, ma•
m~nte daqut a dms mes~s,?. Sup~emo
também "em todos os processos de competência _do SupreTnbunal Federal, que f1ca prwpua.·
mo Tribunal Federal" (Art. 125, parágrafo 1°) .. E evidente
mente." .e~carre~ado da .guarda _da
• · .· . .
que a soluçá
ênci
'bastant retardada, caso o
·
.
dispositivo seja mantido no atual projeto constitucional.
ConstJtutçao, tera um papel especialmente relevante! sobretudo ~o ~eríodo de t~ànsição entre o~hama-se a atenção, ainda, para \legjtj!Jli;\Çã(j), em número
xcessivo, dos que podem ro ora a ão de inconstit donaatual e o novo sistema constituciOnal. Estara exercendo, de
certa forma, o poder constituinte, na linha da sentença
lid e. g
.
do proJeto, são partes legítimas
fsegundo a qual "a Constituição está em elaboração permapara propor a ação, além do presidente da República, da•
\ nente nos Tribunais incumbidos de aplicá-la".
' mesas da Câmara e do Senado, dos governadores e o•.:
O Supremo Tribunal Federal tem mantido uma postuprocurador-geral da República, a üAB, partidos políticos
ra reservada, como é de seu feitio, em face dos trabalhos da - com representação no Congresso, confederações sindicais e
Constituinte, mas não deixou de demonstrar de forma
"entidades de classe de âmbito nacional". Prevê-se um
discreta, sua preocupação com a criação do Su~rior Tribu"barate_amento" das ações
· constitucional'dade, com Cl
nal de Justiça- o atual Tribunal Federal de Recursos com
consequente c,ongestJO~am.ento do S~.
.
.
com~tência demasiadamente acrescida. Mas há outros .
Quanto a competenc1a do Supenor ~n?unal de JustJ-----------.---------

Lulz Orlando Carneiro
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·em São Paulo, poucos são os que realmente compreen: q.~lff_ o que significa nascer em Niterói e não trabalhar
,em: Madureira, nem viajar na Cantareira e morar em
•Stuttgart. A mente provinciana é hábil em generalizar;

de todos os tempos- sim, o Municipal é Eldorado, Vera
Cruz, Getúlio, Jânio, Brizola ... Nureyev que se cuide!
Mauro Rasi é teatrólogo

Divisão de Recrutamento e Seleção de Executivos da
CATHO PROGRESSO PROFISSIONAL, COMERCIAL LTDA.
AI. Joaquim Eugênio de Lima, 56-01403- São Paulo, SP- Tel. : (011) 284-7033

Av. Ataulfo de Paiva, 135, sala 810, 22440- Rio de Janeiro, RJ- Tel.: (021) 239-9398
Rua Marquês de Paranaguá, 125- 30350- Belo Horizonte, MG- Tel.: (031) 344-8044
Rua 10 de Setembro, 104- 13020- Campinas, SP- Tel.: (0192) 32-6866

·:-~apresenta

para Presidentes, Diretores e Gerentes o curso

Seu lucro está

na compra

to

-Como negociar com ·seus
fornecedores

oi

'":J.Jl f/

Rio de Janeiro
16 e 17 de junho de 1988
Copacabana Palace

São Paulo
30 de junho e 1 ~ de julho de 1988
São Paulo Hilton Hotel

Av. Atlântica, 1702·

Av. Ipiranga, 165

CONFERENCISTA
Salvatore Morana

Uflt)

Diretor da Dimensão Corporativa, empresa de
consultoria especializada em "building up"
(técnicas para empresas acelerarem seu crescimento)
I

~':l:ste curso ensina como negociar compras lucrativas. V.Sa. aprenderá maneiras práticas de articular

Compras com Finanças, Produção e Vendas. Aprenderá ainda a habilidade de negociar com seus
11fomecedores obtendo condições vantajosas sem romper o relacionamento colaborativo. A prática
;;!:mostra que os lucros possíveis são grandes e representam oportunidades excepcionais de crescimento.
u;.~.

PRINCIPAIS TÓPICOS
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• As sete fontes do lucro
• Os cinco modelos de negociação de compras
• O que o comprador precisa saber para contribuir de fato na formação do lucro
• Como usar informações sobre custos em sua empresa para planejar suas compras
• A importância de conhecer os processos de formação de preços para poder negociar bem
• Como integrar Compras-Produção-Finanças-Vendas
• Situações típicas de compra que são decididas por análise financeira
• Como integrar a Programação da Produção do fornecedor com a nossa
• Negociar: uma habilidade que pode ser aprendida
• Planejamento da negociação: objetivos; nossos pontos fortes e fracos; o provável desenrolar
da negociação; escolha do momento e local adequados; determinação da presSão a ser
exercida
• Como conduzir uma negociação de maneira eficaz

tJu

NOTA: Nas apresentações anteriores o conferencista obteve excelentes avaliações
-,J#.

HORÁRIO: Primeiro dia: 8 às 18 horas Segundo dia: 8:30 às 18 horas
-INSCRIÇÃO: Basta telefonar para o Departamento de Cursos do Grupo Catho (021) 239-9398 no Rio de Janeiro
.. '

"eUSTOS:
OI)

ou (011) 284-7033 em São Paulo. O número de participantes é limitado. Inscreva-se o quanto antes.
90 OTN's havendo um participante por empresa, ou
81 OTN's por pessoa, havendo dois ou mais participantes por empresa. Inclui literatura e demais materiais
de aula, bem como almoço e cafês.
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pon os_E>~OY.ersos no CDI?1111 oe lC
a<;ko er Judiciá- ~tribunai11~dos, passem a ser processados
rio que, no entender de advogados militantes nos tribunais · e julgados pelo tribunal criado para substituir 0 Tribunal
superiores, estão ~recer uma revisão no segundo turno . Federal de Recursos (Art. 127). A submissão dos chefes dos
d~léia.
executivos estaduais a um tribunal federal, sem ser o
Considera-se inaceitável, por exemplo, que, deferido
tribunal maior, no caso o STF, é contrária ao espíritoao STF, como Corte constitucional, o julgamento das ' federativo, tão lou~ado pelos atuais constituintes.
representações das inconstitucionalidades da lei, em~ se
Causou tambem estranheza no Supr_emo que as ~usir.determine que a decisão final seja comunicada ao Senado
~m que_ forem partes Estado estrangeiTo. ?u. orgamsmo
Federal, a fim de que ~te lhe suspenda a e_xecução (Art. , mter_n~~1onal, de ~m lado, e, d: out~o , mumc1p10_ou pes~:!
125, parágrafo 3°). Como está no próprio projeto constitu- ~~ do_mtcthada ou_restdente no pa1s, hoje ~ompetenc1a d~ STF,
· ai (Art 63 X)
·d • .- ·· tif.
do se
sqam transfendas para o Supremo Tnbunal de Justiça. ('
cton
· . _,
, . a_~rovl encla JUS IC~-se quan
· ~Htpremo sempre foi o Tribunal a representar o país na!;
. trata _de deci~O de~mlt~va ~o STF, ou seja, quando ao
rel<sç\les jurisdicionais com o exterior
exammar a mconst1tuclo~ oo caso con~o o
Supremo declara a jnconstifii'â'õifaildade total ou parcial da
Luiz Orlando Carneiro é diretor regional do JORNAL DO BRASIL em
lei. ·
Brest/1,.
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Brasil: uma nação de credores
Marcos de Aguiar Jacobsen
Deputado Antonio DeÍfim Neto, na semana passada,
O
subiu
tribuna e atacou com rigor a emenda que,
instantes depois, tabelaria os juros reais no país: "Este é um
à

plenário de tomadores de dinheiro, que não entende nada de
juros", disparou. Esta frase do ex-ministro, tomada isoladamente, simboliza a idéia disseminada no país, e não apenas na
Constituinte, de que o Brasil é formado em sua maioria por
tomadores de dinheiro, por devedores.
Nada mais equivocado. Este é, na verdade, um país de
credores. A grande maioria da população brasileira, com o
pagamento de impostos e suas poupanças, tem sido a principal
fonte de financiamento de um governo, com insaciável apetite,
por um lado, e dos empresários, com suas constantes dificuldades financeiras, por outro. É credor nos depósitos de cadernetas
de poupança, no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no
PIS, no Pasep, nos depósitos à vista e nos empréstimos
compulsórios que engordam o equivocado Fundo Nacional de
Desenvolvimento. Através destas contas, os brasileiros têm
basicamente emprestado sua poupança, fruto de anos de
trabalho e vida honesta.
Na verdade credores, quando se julgam devedores, os
poupadores brasileiros têm também a peculiaridade de não ter
qualquer controle sobre o destino da sua poupança. O Estado
brasileiro, premido por seu monumental déficit, além de
inadimplente com suas obrigações sociais, montou no país um
emaranhado de mecanismos que têm nos últimos anos drenado
algo como 70% da poupança nacional para sanar seus desacertos fiscais.
Através dos recolhimentos compulsórios sobre os depósitos à vista e de poupança, da captação direta em títulos
públicos, dos depósitos voluntários das sociedades de crédito
imobiliário no Banco Central, dos dePósitos regulamentados
pelo Resolução 1280 e outras formas de captação voluntária ou
compulsória, o Estado tem se mantido na confortável situação
de ser o detentor do monopólio da poupança financeira barata
no país.
Sem os poderosos instrumentos do Estado, os empresários
têm competido pelos restantes 30% dos recursos disponíveis na
economia. Os pequenos e médios empresários brasileiros,
responsáveis pelo emprego de aproximadamente de 70% da
mão-de-obra do país, têm certamente e acertadamente muitas
queixas quanto às altas taxas de juros. Afinal, dependem
excessivamente do crédito bancário e têm que disputar com
empresas mais fortes e capitalizadas a fatia do bolo que ainda
resta fora do controle do Estado, pressionando as taxas para
cima, devido à procura maior do que a oferta.
Se as taxas são altas, isto em grande parte se deve ao
Estado, sócio majoritário do sistema financeiro nacional e
dono, com seus bancos, de 53% dos depósitos totais e mais da
metade do patrimônio líquido do sistema.
Por qualquer ângulo que se veja a questão fica claro que,
mesmo sendo- um capítulo da futura Constituição, o sistema
financeiro representa hoje o ponto central do problema brasileiro. Consciente d1sso , a Andima tem insistido na necessidade de
reformulação do sistema financeiro nacional como passo primei-

ro e indispensável para mudança de todo o setor produtivo.
Dívida pública e overnight, como tem sido feito no Brasil, não
fazem o país crescer. E não é mera coincidência o fato de que a
partir de 1980, quando o déficit fugiu do controle, e o Estado
avançou sobre a poupança nacional, o país parou de crescer.
Nos últimos sete anos, a indústria cresceu 17,7% e a população
20%. Portanto, a geração de empregos na indústria não tem
conseguido sequer acompanhar o aumento vegetativo da mãode-obra do país.
Se o diagnóstico da crise é conhecido, conhecidos também
são os remédios. Ao lado de um vigoroso programa de
privatização e desestatização da economia brasileira ~ preciso se
viabilizar outras soluções para o mesmo problema. E mdispensável, por exemplo, um eficiente programa de incentivo il
democratização do capital que atraia os poupadores para a
participação acionária e lance as bases no país de um capitalismo societário, que substitua o atual capitalismo financeiro. Deuma vez por todas, é preciso que o poupador-credor assuma o
papel de sócio do crescimento e do progresso. Mas esia
democratização não será feita com êxito apenas através da~
bolsas, que falam por não mais que 600 empresas de todo "
universo de milhares de empresas brasileiras.
É indispensável que as pequenas e médias empresas
possam ser capitalizadas através de mecanismos mais ágeis e
baratos, como o mercado de balcão de ações e o lançamento de
debêntures. Só com um amplo e eficiente sistema de acesso
dessas empresas ao mercado de capitais poderemos ter um
regime de mercado sadio e vigoroso , que permita aos empregados participar societariamente dos meios de produção, acarretando em um . estágio mais avançado o ingresso de mais
empresas nas Bolsas.
A decisão da Constituinte de tabelar os juros em 12%
reais ao ano assustou o Brasil, mas não nos pegou de surpresa.
A Andima já previa uma decisão deste tipo. Não que a
postulemos. Mas achamos que mesmo equivocada esta decisão
é uma conseqüência natural das distorções com as quais o
sistema financeiro do país tem convivido. Em vez de apontar a
decisão da Const1tumte como sandice e contribuir para o
enfraquecimento do processo democrático brasileiro, a Andima
tem preferido ir mais fundo no problema e verificar as causas de
decisões como estas, fruto da inquietação da sociedade com um
sistema que ela não controla e que não a beneficia.
Se confirmado na Constituinte, o tabelamento terá óbvias
e graves conseqüências para a economia brasileira. Mas, mais
importante que acusar a Constituinte de deliberar no sentido
contrário do que ensina o bom senso, é se perguntar: o que é
afinal o sistema brasileiro? O deputado Fernando Gasparian
sabe que não vai ser através da Constituição que se vai resolv~r
o problema de dar racionalidade ao nosso sistema econômicb.
Para isso, precisamos de um amplo debate entre governo,
sistema financeiro e o setor produtivo para o encontro de um
novo desenho do mercado financeiro , que elimine os cartórios,
mexa com os privilégiqs privados e estatais e leve em conta o
beneficiário final , a soc1edade bras1le'1ra
Marcos de Aguiar Jacobsen é presidente da Assoctação Nacional das
'
lnstitwcões do Mercaao Aberto - ANO/MA
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Shultz anuncia fracasso das negociações com N oriega
Sílvio Ferraz

seus representantes na mesa de negociação com

Correspondente

de partir e deixar o poder, mas, a ultima hora,
mudou de idéia. "Noriega deixa para o Panamá
um pesado fardo: sanções econômicas, empregos escassos, economia em frangalhos e total
ausência de liberdade democrática", frisou sombriamente Shultz aos jornalistas no Departamento de Estado.
Ainda não se sabe por que Noriega recusou
a oferta americana, nem mesmo os termos dessa
proposta. Shultz alertou os jornalistas de que
não iria falar nisso. Na Casa Branca e no
Departamento de Estado, reinou durante todo o
dia um clima de expectativa e confiança de que,
finalmente , passados dois anos de crise entre os
Estados Unidos e o Panamá, se chegaria a um
acordo. Um esboço desse entendimento surgiu
às 16 horas de ontem (hora brasileira): Noriega
deixaria o poder a 12 de agosto e, o Panamá, em
setembro. Poderia regressar para as festas de
Natal e logo após as eleições presidenciais,
marcadas para maio de 1989.

WASHINGTON- Com a fisionomia sombria de quem faz um anúncio fúnebre, o secretário de Estado, George Shultz, deu por encerradas as negociações com o comandante-em-chefe
das Forças de Defesa e homem-forte do Panam~, Manoel Antônio Noriega, para que ele
deiXasse o poder em troca da retirada das
queixas-crime americanas por seu envolvimento
com o narcotráfico. "Noriega, depois de autorizar seus representantes a afirmar que renunciana, não conseguiu dizer ele próprio o que
combinara", disse Shultz.
Shultz acrescentou que não há mais qualquer proposta americana sobre a mesa de negociações. "Continuaremos mantendo nossa postura de buscar uma abertura democrática para o
Panamá", anunciou, recusando-se a comentar a
alternativa militar. O secretário de Estado afirmou que seu país procurará a cooperação de
outros países latino-americanos que recenteme~te conheceram o ,s~bor da democracia para
bamr Nonega do cenano panamenho. Ele citou
especificamente a Argentina, o Uruguai e a
Venezuela como países preocupados com a crise
panamenha e eventuais parceiros da iniciativa
norte-americana.
Fardo - Segundo o secretário de Estado
- que deixou de acompanhar o presidente
Reagan em seu avião rumo à Finlândia, antes de
pousar em Moscou, para monitorar pessoalmente o desfecho da crise -, Noriega deixou que

osnort~-amer~canosanunciassem~u~~isposição

O atual presidente Solis Palma permaneceria à frente do governo embora, curiosamente, o
ex-presidente Eric Delvalle continuasse a ser o
presidente lef(ítimo reconhecido pelos Estados
Unidos. Em- contrapartida, o gõverno norteamericano retiraria as queixas-crime nos tribunais de Miami e Tampa, na Flórida, em que
Noriega era acusado de envolvimento no tráfico
de drogas. O secretário Shultz recusou-se a
confirmar essa proposta.
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O dia de ontem não foi fácil para o secretário de Estado
George Shultz. Os computadores do Departamento de Estado
passaram a noite pipocando comunicados sobre o desdobramento das negociações entre o governo americano e o general
Manoel Antônio Noriega, chefe supremo das Forças de Defesa
do Panamá. Seria iminente um acordo para Noriega deixar o
país. Em troca, os Estados Unidos retirariam as acusações de
tráfico de drogas que pesam sobre os ombros do militar
panamenho nos tribunais da Flórida. Shultz tomou, então, uma
difícil decisão: adiou o início de sua viagem para Moscou, junto
com o presidente Ronald Reagan, para monitorar até o final o
acordo com Noriega.
Às 17h de ontem (hora do Brasil), os repórteres credenciados junto à Casa Branca receberam um aviso de que poderia
haver desdobramentos favoráveis à política de Reagan. Ou seja,
Noriega deixaria o poder. O Departamento de Estado já tinha
-definido até mesmo a coreografia do ato final desta crise entre
os Estados Unidos e o Panamá: haveria um comunicado do
governo panamenho no final da tarde, seguido de uma confirmação pela Casa Branca e, finalmente, uma entrevista do
Secretário de Estado, George Shultz.
Dúvidas - Se o cerimonial estava com suas linhas
mestras delineadas, não se podia dizer o mesmo das negociações
políticas. Não se sabia para onde Noriega voaria e quando o
governo americano retiraria suas queixas dos tribunais de
Miami e Tampa. Tampouco sabia-se como conciliar duas
posições antagônicas: o governo americano aceitava Solis Palma, embora mantendo seu reconhecimento a Eric Delvalle,
como presidente do Panamá. A situação, kafkiana até mesmo

" ' e suspense
conifiusao

~'""'

para O contexto centro-americano- onde aparentemente quffSe
tudo pode acontecer-, não era aceita pelos meios políticos.
O acordo com Noriega, repudiado tanto pelo candicla.ro
republicano George Bush como pelo demoeliata
M1chael Dukakis e a maioria esmagadora do Senado, já par~ia
morto quando, surpreendentemente, ressuscitou. Na sexta='ftlira
pa~ada, o subsecretário de Estado para Assuntos American.Qs,
Elhot Abrams, chegou a cancelar uma conferência no Wilson
Ce~ter - um renomado centro de estudos de WashingtóiLdevid? ao retrocesso nas negociações com Noriega. O emis~
especial de Reagan foi chamado a Washington e recebeu ordens
de só voltar ao Panamá após as eleições presidenciais amecica:nas, ~m novembro próximo.
""''
pr~sidencial

Nos .últimos dÕis dias, reversão de expectativas: o neg!rç_~
dor amencano regressou ao Panamá. Na noite da terça-feira,
nova surpresa: as televisões americanas noticiaram qut< os
documentos que incriminavam Noriega haviam desaparecido
misteriosamente do cofre da embaixada americana na Cidâãe
do Panamá.
"""u
Café azedo- A possibilidade do acordo iminente, ·;;~
entanto, azedou o café da manhã do vice-presidente e candia~tR
George Bush, que escolheu justamente o tema Noriega como
diyisor de águas entre ele e Reagan . Na semana passada, }Íy~
foi veemente na condenação às negociações com Noriega: '!Não
negociarei ~o'?. t~rroristas ou traficantes." Dukakis tam,llw
condenou a IniCiativa do Departamento de Estado. Finalmente,
outro membro do gabinete, James Baker III, secretáriif'oô
Tesouro- e futuro secretário de Estado, caso Bush se elejacondenou a barganha. (S.F.)
· ~·~
U.:l'l ll
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• 1986 - EUA aprovam lei cortando ajuda financeira ao's
países que não estiverem "cooperando integralmente" na luta
contra as drogas;
«
• 1987- Abril: Senado americano recomenda o corte da ajuda
ao Panamá, baseado na lei de 86, e o Panamá chama seu
embaixador nos EUA para consultas;
Junho: O chefe das Forças de Defesa panamenhas, coronel
Roberto Diaz Herrera, é forçado a renunciar por acusar
Noriega de envolvimento no contrabando de drogas e na moFta
de seu predecessor, Ornar Torrijos .. O presidente DelY.Wl$
declara estado de e~ergência, depois de três dias de prot~~_tQ§
contra a queda de Dmz e o papel de Noriega no governo.,~
suspensas as liberdades fundamentais. A pressão ameri~a
sobre Noriega provoca protestos e danos à embaixada a~~
cana;
Julho: EUA fecham seu consulado e suspendem 'li'UQ';i
militar e econômica. Delvalle fecha três jornais e, com .i5So,
deflagra greve geral de dois dias. Com o pagamento de lO~íifd
dólares do Panamá aos EUA, a título de ressarcimento (iâs
danos à embaixada, os EUA anunciam que vão re~ ~>4
suspensão da ajuda;
·- .~ '::Outubro: EUA queixam-se da campanha antiameriéll!"fir.
depois que nove funcionários são presos e interrogados •no
Panamá. O vice-presidente panamenho Esquivei, que se b'áf~
por investigações sobre Noriega, tem seu escritório fechwo•e
seu STAFF desmantelado;
1
Dezembro: nova legislação americana corta toda a ajuda
econômica e militar até que "um governo eleito democrat1cà~
mente" seja instalado, suspendendo também a cota de aÇiiêãf
ao Panamá·
· ~ · ""
1988 ~Janeiro: Panamá procura-bancos para renegociar
sua dívida;
·
·
Fevereiro: Noriega é indiciado por contrabando de dr@gas
na Flórida. Encorajado pelos EUA, Delvalle tenta demitir
Noriega como comandante-em-chefe das Forças de De'f~~
fracassa e foge. De seu esconderijo, clama por um art\pm
emba;~o de co~ércio;
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Lula, em cainpanha, busca contatos no exterior
Erundina votou em geólogo
Diogo, ex-assessor,
teve preferência
entre 50 candidatos

São Paulo -

Zaca Feitosa

'.;

..

• ..'1

FORTALEZA- As 9h da manhã de

O

geólogo Adriano Diogo, 39 anos,
pode considerar-se um privilegiado.
Foi ele, entre 50 candidatos do PT a uma
vaga na Câmara Municipal da capital
paulista, o abençoado pelo voto da prefeita eleita Luiza Erundina, dona da preferência de 1,5 milhão de eleitores paulistanos.
"Eu soube que ela votou em mim
pelos jornais", conta Diogo, que vem
recebendo das umas a agradável notícia
de que será um dos vereadores mais
votados de seu partido. "Fiquei surpreso e
emocionado", confessa.
Casado há 18 anos, morador de uma
confortável casa de três quartos no bairro
de classe média do Alto da Moóca, n~
área da Zona Leste, mais próxima do
centro da cidade, Diogo conhece a nova
prefeita desde 1982, quando se engajou na
campanha de Erundina à vereança. Em
seguida, foi assessor da então vereadora
durante dois anos, 1983 e 1984.
"Nós tínhamos uma boa interação",
lembra Diogo. "Luiza Erundina sintetiza
a politização e uma visão mais específica
dos problemas sociais". Apesar da convivência na Câmara, Diogo nega que tenha
muita proximidade com a prefeita. "Ela é
uma pessoa muito reservada", esclarece.
Diogo milita na esquerda desde 1966.
No ano seguinte à decretação do AI-5,
1969, Diogo ingressou na Universidade de
São Paulo (USP), onde fez seu curso de
Geologia. Trabalhou na tentativa de reconstrução do movimento estudantil e
ligou-se a um raçha do Partido Comunista

Tasso não acha
Sarney culpadq
pelas derrotas ~;

Brasileiro, a Aliança Libertadora Nacional (ALN), que optou pela luta armada
contra o regime, sob a liderança do exdeputado Carlos Marighela.
Essa atividade custou-lhe quase um
ano de prisão, em 1973, quando foi torturado pelo então major Carlos Alberto
Brilhante Ustra. No PT, Diogo ligou-se ao
~po P?der Popular Socialista - do qual
e. a ma1s nova expressão. "A principal
diferença entre o majoritário Articulação
(formado por sindicalistas e independentes) e o PPS é nossa maior valorização do
traba~o de base", avalia Diogo. "Nós
acreditamos que o movimento popular é
politizado em si".

ontem, o governador Tasso Jereisi<\tJ
foi à missa agradecer a Deus a eleiç~o
de seu candidato à prefeitura, o deP,li;
tado Ciro Gomes. Depois de quatr~
dias de disputa voto a voto, a expectati~
va acabou na noite do sábado. Por I.I!Illi
vantagem de 5.184 votos (0,8% ), at,9?
com 176.749 votos, derrotou o radi~
ta Edson Silva, da coligação PDT-Pe
do B, que obteve 171.565 votos. : ::,,
Respaldado pela autoridade de ser 'tfui
dos dois governadores do PMDB qli,~
conseguiram eleger seu candidato ' à
prefeitura da capital do Estado, o g'O~
vemador Tasso Jereissati considera
uma "injustiça" atribuir o retumba{ifê
fracasso do partido nas umas à polítità
econômica do presidente José Same~
"Não se pode sempre culpar os d~
ministros (o da Fazenda e o do Planeí~
menta)", disse na manhã de ontem;
Apesar de divergir dos planos do !IlinÍll.,:>
tro do Planejamento, João Batista i:l~'
Abreu, e elogiar as tentativas do~
tro da Fazenda, Maílson da Nóbrega;
para controlar a inflação, Tasso atribu:t
a derrota do PMDB nas principais capitais brasileiras às contradições interqas
do partido. "Não adianta o partido ser
governo de fato e na prática e :iill
discurso ser contra", resumiu.
'
Assim, a população teria dado ôs
votos merecidos ao partido, que não
"se comportou à altura" da confian.Çil,
recebida nas umas em 1986, quando
elegeu 22 governadores. Pela avaliaç~~
de Tasso, se o partido não consegt.\Íl'~
modernizar sua prática e seu discurso~ ~
fim da legenda estará próximo. "O diswrso do PMDB é pré-1964. O homem
histórico do partido é o tipo de político
que acaba com o PMDB", atacou,
citando o caso de um deputado pemedebista de Fortaleza, que apoiou 'b'
candidato Edson Silva, do PDT, e atacá
o governo estadual. "Mas ele nliiJ'
cumpre seu expediente e prefere pasSát'
as tardes bebendo uísque à beira-mat•r;
acusa o governador.
"Fundo do poc;o.. -Por ~i
um "partido de bons quadros", ·ó·
PMDB pode sair do "fundo do poçO..;segundo a análise de Tasso. O govema,dor se nega a incluir a direção nacion'à(
como um dos setores do partido a ser
modernizado, mas faz uma avaliaçã8'
ambígua sobre as chances do deputado
Ulysses Guimarães, presidente nacio:"
na! do partido, conseguir encarnar esfa
~~
modernidade de seus sonhos.
"O doutor Ulysses Guimarães é um.
símbolo para a democracia brasileira.
Temos de respeitar a idade das pessoas.
Mas tem de aparecer um discurso modemo",
_..____, avalia Tasso. Sua grande_,,preo-
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somam os prazos - 60 dias do acordo coletivo mais
cinco meses da Constituição. O prazo é o da Constituição. A ação para cobrar o direito à licença gestante
seria uma ação trabalhista.
O leitor Wilson ainda consulta sobre o seguro
contra acidentes do trabalho. A regra constitucional
não detalha valores, forma de fazer o seguro e assim
por diante. Portanto, qualquer seguro vale, por
enquanto, para satisfazer o dispositivo constitucional.
Todavia1 ~ l~gislação, em qualquer_ tempo, poderá
fazer extgencias ou estabelecer condições a respeito.

Férias
"SoHcita·se o seu parecer sobre a incidência de
lAPAS, FGTS e IR/Fonte sobre o 1/3 das férias aos
empregados". Escritório Contábil Lucarelli Ltda.
(Ubá- MG).
A Constituição estabelece, entre os direitos do
trabalhador "gozo de férias anuais remuneradas
com, pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal". Portanto, a remuneração das férias é uma
só, tendo de conter o acréscimo de pelo menos mais
um terço.
No futuro a legislação poderá estabelecer alguma diferença em relação a este terço acrescido na
remuneração das férias. Porém, no momento, não
existe diferença. O terço integra a remuneração das
férias e sobre ele incidirão todos os encargos que
normalmente incidem sobre esta.
Até que o assunto seja normatizado devidamente, a Coluna anteriormente aconselhou a identificação deste "um ter~" nas papeletas, contracheques
etc., para acautelar situações posteriores. Esta identificação que pode ou não ser feita, todavia não
significa desmembramento da parcela em relação ao
!~o da remuneração e os encargos que sobre esta
mc1dem.
A opinião é de que a remuneração das férias
compreende este terço a mais e tem um total; sobre
este continuam a incidir os encargos que já eram
aplicados sobre o salário de férias.

Férias li
"É devido o adicional de férias para quem estava em
férias no dia da promulgação?" Funcionários do
Banco do Estado de Minas Gerais (Rio). "Um traba·
lhador que já recebe auxilio-férias no valor de um
salário mensal teria direito a mais um terço?" Fran·
cesco Trotta (Rio). "Estando em férias até 11 de
outubro, pergunto se teria direito ao abono de um
terço e se esse direito seria integral ou proporcional."
Marcos Mergarejo Netto (Belo Horizonte - MG).
Para quem estava em gozo de férias no dia da
promulgação, a dívida é parecida com aquela anteriormente tratada a respeito da licença a gestante. A
convicção deste columsta é de que tal empregado
tem direito ao acrescimo de mais um terço. A
dúvida existe entre juristas da área trabalhista se
seria proporcional aos dias que faltavam ou sobre
todo o salário. Decisões da Justiça estão acontecendo com divergências ainda não uniformizadas a
respeito.
Se foi entendida a questão do leitor Francesco
Trotta, o empregado receberia um auxílio-férias de
mais um salário (o décimo quarto salário). Neste
caso a Constituição não obriga a acrescentar mais
um terço. A Constituição manda acrescer no mínimo um terço ao salário normal; se uma empresa,
por acordo coletivo ou outra deliberação, já acrescenta cem por cento do salário, naturalmente atende ao princípio constitucional.

João Gilberto Lucas Coelho
Dúvidas sobre a nova Constituição podem ser esclarecidas
através de consulta ao JORNAL DO BRASIL, seção CartasVida Nova- Avenida Brasil 500, 6° andar, Cep.20.949.

nomes incluem profe~sores da Universid.ade Êstadual de Campinas (UNICAMP), como o economista Paulo Davidoff (secretário das Finanças) e o
médico e professor Gastão de Souza Campos
(Saúde).
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Na edição de novembro
da revista INFO você
encontrará tudo o que
há de software para
projetos assistidos por
computador. Saiba do
que são capazes os dois
principais software do
setor: o Autocad e o
Versacad.
Economia: a visão de
especialistas brasileiros
sobre o modelo
industrial da CÔréia.
Pesquisa: os principais
projetos em
desenvolvimento na
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O PMDB de Santos- o maior porto
do país, a 65 quilômetros de São Paulo
- recorreu à Justiça Eleitoral pedindo a
recontagem dos votos em umas de três
zonas eleitorais. A candidata do PT, Teima ·
de Souza, venceu para o candidato pemedebista, Del Bosco Amaral, que ficou em
segundo lugar, as eleições para a Prefeitura
local. No mesmo recurso, o PMDB solicita
a suspensão da proclamação dos eleitos
tanto para a Prefeitura como para a Câmara
Municipal.
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Um ~leitor da ~ 2?na Eleitoral d~ capital
paulista cumpnu literalmente a 1111ssão de
mandar o seu recado nas umas. Junto com o
voto, destinado à petista Luiza Erundina, ele
enfiou na uma um bilhete endereçado ao "tu tu- ·
ro prefeito eleito" Rabiscado num peeúJço de

folha de caderno e recheado de erros de português (confessados, pois vem escrito "desculpe
por os erro") o bilhete pede alfalto para a rua do
eleitor, a Grt;gório dos Reis Mello, e termina
com um apelo patético: "Cuidado prefeito.
Fassa alguma coisa por nos. "

oemo· , avana 1 asso. ema granoelJreocupação é que o partido consiga .~~
reerguer para enfrentar o c:l!: ~~
govemador Leonel Brizola na eleição
presidencial do ano que vem. Tasso ri~~
citou nenhum nome do partido qú~
tenha hoje força suficiente para issO+-'
mas acha que há um político paulistar·
de outro partido, que tem o perfil ide~ .::
Além de seu próprio índice de pÕ~
pularidade, Tasso atribui a vitória %>.,
PMDB em Fortaleza ao seu "~oveme •
revolucionário" que "mudou o]eito ~
fazer política no Ceará". Se não fosse rf>
grave crise econômica do país, T~Sb; ·
acha que o deputado Ciro Gomes teffif
sido eieito com 50% ou 60% dos votos,
ao invés dos menos de 30% que obtevr.
sobre Edson Silva.

COPPEIUFRJ.
Tecnologia: Agenda, o
software que vai
organizar sua vida.
Unikey .. Grátis para
você um programa que
sabe todas as regras de
acentuação e usa a
cedilha.
Unix, a disputa entre
AT&T e IBM pelo
controle deste padrão.
Entrevista, Curto
Circuito, Preços, Livros,
Correio INFO, Micro
Amador e muito mais.
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para c1ênc1a dos Interessados. que a Com1ssão de Licitação
constituída pela Portana n° 132 de 16 de novembro de
1988, nos termos do Decreto-lei no 2300. de novembro de -~
1986, e suas alterações, estará reun1da no Auditório de sua - ~
sede. em Brasília-DF (SAS. Quadra 2. Bloco "0", 9° andar,
sala 901) no dia 19 de dez_embro de 1988. às_9 :00h. para
receber a DOCUMENTAÇAO DE HABILITAÇAO. e no dia
21 de dezembro de 1988. às 9:00h. para receber as ·.
PROPOSTAS das empresas Interessadas no fornecimento -i
de medicamentos. relat1vos ao exercíciOde 1989. objeto do
Edital de LICitação n° 007/88- ConcorrênCia 002/88
O Edital acha-se afixado no quadro de av1sos. localizado no
saguão do 8° andar de sua sede, e poderá ser obt1do pelos 1
Interessados. na sala 821 no mesmo andar. onde serão
prestadas as Informações complementares
Brasília-DF. 16 de novembro de 1988
•
ROBERTO DA COSTA PEREIRA
~
Pres1dente da Com1ssão
de L1c1tação

I
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segunda-feira, 21111188 o 1° caderno o 3

_:PDT espera fazer entre 15 e 18 vereadores no Rio
::'

o TRE divulgou o seu segundo
. boletim par~ial de votação para v~reador no Rio com um total de 1 rrul
416 urnas (18 ,89%) das 7 mil496 de
toda a cidade. Apesar da lenta totalização dos votos, o deputado federal
César Maia (PDT) , um especialista
em projeções eleitorais, estimou que
o seu partido , que recuperou a hege:. morria política da cidade, elegerá um
mínimo de 15 e um máximo de 18,
i:· dos 42 novos representantes da Câ;:: ·mara Municipal da capital fluminense.
·:: ... ·
''····
Segundo, ainda, César Maia, a
~':.:. Aliança Liberal, formada pelo PL e
!i;,.J>DS, elegerá cinco vereadores; a
:-;< Frente Rio (encabeçada pelo PSB e
::.·:·integrada pelo PCB e PV) fará qua:_ tro; o PT entre quatro e cinco; o
~:. PTB dois; o PDC dois; o PSDB-PC
~~: do B dois; o PMDB dois; o PFL
:~;dois; o P~R dois; e o Pasart um. As
· duas caderras que faltam para com~letar o total de 42 da nova Câmara
~o Rio ficariam para a disputa das
· sobras de legenda, que podem beneficiar o PDT e o PT.
Na segunda parcial do TRE, os
10 candidatos mais votados são Al•. fredo Sirlcis (PV) , Wilson Leite Pas,. sos (PDS), Aarão Steinbruch (pa... sart), Francisco Milani (PCB), Neu'• ...za Amaral (PL), Chico Alencar
;.. ~~PT), Ruça (PCB), Celso Macedo
,... [PTB), Ronaldo Gomlevsky (PL),
· Sérgio Cabral (PSB), Tito Ryff
,~ (PDT), Eliomar Coelho (PT) ,· Ber.. nard (PFL), João Carlos Serra
;lPSDB) e Túlio Simões (PFL).
~ .
Para prefeito, nas 1 mil416 urnas
•.~ 'totalizadas, MarceUo Alencar (PDT)
tem 158 mil 82 votos; Jorge Bittar
: (PT) 116 mil588; Álvaro VaUe (PL)
::,$8 mil 214; Artur da Távola (PSDB)
• :35 mill35; José Colagrossi (PMDB)
~2 mil450; Roberto Jefferson (PTB)
~ 11 mil 195; Paulo Ramos (PMN) 5
~ 893; Wagner Cavalcanti (PDC) 2
' mil 952; Aurizete Meneses (PSD) 1
mil 813; Lincoln Sobral (PH) 1 mil
687; Olindo Maia (PNAB) 664; Antônio Vilardo (PJ) 662; Luís Carlos
de Oliveira (PMC) 587; e Antônio
ezerra (PSB) 543. Os votos brancos
somaram 81 mil 29 e os nulos 54 mil
37. Os brancos e nulos somam 135
i;;.mii 966, superando a votação de
orge Bittar, o segundo colocado.
ara vereador, os brancos chegaram
~ 37 mil 125 e os nulos 75 mil 801 .

>.

P

ollor ainda

•

Marcello vê Saturnino dia 30

•

Os candidatos mais VOtados
PDT

Lícia Maria Maciel Canine (Ruça). ...... ... . ........ ..... ..... ... ..... . 4.!44

Tito Bruno Bandeira RyfL .. ........... ...... .. ..... ... ... ... ......... 3.005
Regina Helena Costa Gordilho ... ............... .............. .......... 2.1 OI
Carlos Alberto Torres........ .......... ................. ................. ... . 1.789
Mauricio de Lima Azedo ............ .. .................. ....... .. .. .. .. . 1.742
WilmarPalis .. .. .. ..... .. ......... ........... ..... ..... .... ................... .. 1. 65~
Carlos Menezesde Melo....... ............................................. I. 51 8
Sami Jorge Haddad Abdulmacih .... .. .. .. ............ ... .. .
1.472
Nestor Guimarães Martins da Rocha .. .. .. ... ...... .. .. .... ............ 1.415
Fernando William Ferreira .. .. .... .. .
..... .. .... .. . 1.366
Paulo Emílio Coelho de Oliveira...................... ....... ... .. ... .... 1.320
Fernando Antônio Bandeira
...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. 1.195
Dilsa Muniz Terra .. .. .. .. ...... .... .. .. .. .. ... .. ... .. .... ...... ... .... .. . 1.190
Ricardo Rotenberg.. ... .. .. .. .... ......... ......... .. ...... .. .. .... ... ..... 1.!56
Maneco Muller .. ... ... .. .... .... .. ... .. ... ........ .. .. ... .... .. ... ... .. ... .. .. 1.1 29
OtáviO Santos Silva Leite ... .. .... .. .. .... .... ... .. .. .. ... .. ... ... .. ... .. ... !.127
Jorge Miguel Felippe .. ... .. ..... ... .. ..... ..... ... .. .. ... .... ... ..... .... .. .. 1.0%
Murilo de Souza As fora... ..... .. ... ... . ...... ... .. .... .. ................ . 1.093
Ruben de Azevedo Quaresma........ ........ .. ....... .. ...... .. .... ..... 1.087
Emir Mamoud Amed .. ....... ........ .. ... ...... .. ... .. ... .. .. .. .. .. .. ... . 1. 084

PT
Chico Alencar.. ...... .. ...... .. .. .. .... ... .. .. .. .... .. .. .. ....... .. .... .. . 4.368
Eliomarde Souza Coelho .. .. .. .... .. .. .... .. .... .. ..... ... .. .. .. .. .. .. .. 2.543
Carlos Guilherme Haeser.
.. ... .. ... ... .. ..... .. ... ... ........ 2.056
Cid de Queiroz Benjamin .... ... ..... ...... .. .... .. ... .. ... .... ..... ....... !. 767
Adilson Nogueira Pires. ... ............................................... 1.652
Gilson Cardoso...... .... ... .. .. .. .. ... .. ... ..... .. .. .. .. .... ... .... .. .. .. . 1.!57
Jurema da Silva Batista .... .......... ......... ... .. ... ..... ..... .... ... .... 1.012
Hildézia Alves de Medeiros..... ..... .. ..... .. .. ..... ...... .. ... .... ... ..... 1.006
Jairo Coutinho França.. .. ....
....... .. ....... .... .... .. ... ....... . 764
Ângela de Carvalho Borba.... .... ... ......... .. ...... .. ... ....... .... ........ 730
José Alexandre Borges Pedrosa.. ....... ......... ... .. .... ... .............. . 660
André Magalhães Barros.....
.... ..... ... .. .. .. .... .... .. .. .. .. .. . 578
Gerson Gonçalves Martins.. ....... ......... ......... .. ................. .. .. .. 566
ValdemarPaulodaSilva.. .
.. .. ... ... .... ............. 511
Elói Beneduzi..... ...
............................................ 503

PL

PSB

Sérgio Cabral Santos............. ..... ..... .. ............... ...... .. .. ... . 3.180
Leonel Trotta Dallalana ... .. ....... ......................... .. .............. I.969
MiguelAntônioBahuryJúnior ... ...... .... .............. ........... .... .. 1.215
GelsonGuilhermeOrtizSampaio ...... .. .... .... .. .. ........... ... .. .... .. 913
JorgeSayedPicciani ... ....................... .. .... ......... .. .... .. .... 835
Nireu Oliveira Cavalcanti............... .. ....... .. ........... ... .. ..... .. ... 767

PV

Alfredo Hélio Sirkis.. ................................... .. ...... ..... ... 11.855
Anylcio Teixeira Pinto Telles Filho .... .. . . .. .. .... .. .. .. .. ..... ..... .. 152

PFL
Bernard Rajzman .... .... .. .... ... ........................................ .. .. 2.497
TúlioCésarCosta Velho Simões.. ........ .. .. .. ...... .. ............... .. .. 2.273
LuizOrlandoCadornaCervo .. ...... ....... .............. .. .. .. ........ ... !.665
Josemarde Abreu .... .. .. ................ ....... .. ...... ... .... ........ ..... 1.437
José GuilhermeGodinho Ferreira...... .. ..... ... ........ .. ... ......... .. 1.258
PauloCésardeAimeida .. ..... . .. ........... ... ..... ...... .. .... .. ....... 1.166
Fleming Baptista Furtado ................. .. ....... .. ........ ..... .. ... ... .. .. 723
Maria Aparecida Boaventura Bresciani. .. ...... .. ... ..... ... ... .. ... .. .. . 516
Sidnei Pereira Domingues ., .. .... ~. ........ .. .. .... ............... .. ..... ... 497
AntônioJaymeBoente .. ., .... ;,,.. .. ........ ........ ..... .. .............. :... 473

PTB

CelsoMacedoBezerra ..... .. ............ ... .. ... ..... .. ........ ........... 4.014
Thiers Vianna Montebello .... .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. ... .... .. ........ . 1.301
Waldir Abrão ........ .. .. ...... .. ...... ....... .. ........ .. .......... .. ..... .... 1.080
Carlos de Carvalho ... ......... .. ... .... .... .. ..... ..... .. ........ ... ... .. ... .. 803
llmarVitorino .... .. ...... .. ... .... .. ........... ..... ... ...... ... .... .... ... .... 781
Mário Kroeff Júnior..... ..... ...... ..... ... ....... .. .... .... .. ... ........ ... .. 757
Luisant Mata Roma
.. ....... .... .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. .. ... ... .. 699
Dilfrildo Trotta.. .... ....... .... .. .............................................. 697
Si!zed CidinhoJosé de Sant'Anna Filho .. .. .... .. ... ..... .......... ..... .. 687
Eduardo Capparelli Raggi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. 636

PMDB

Está marcado para o dia 30 de novembro, às 16h, no Palácio da Cidade, o
primeiro encontro entre o prefeito do Rio
de Janeiro, Saturnino Braga, e seu sucessor, Marcello Alencar, para tratarem da
transição do governo. O encontro foi
marcaçlo pelo vice-prefeito eleito, Roberto D'Avila, que viajou ontem para Paris,
onde vai passar dez dias .
Marcello Alencar viaja hoje para
descansar durante uma semana, mas. deixa sua equipe de transição com a tarefa
de começar a levantar informações e
formular soluções para os problemas da
prefeitura. Marcello dividiu sua equipe
de transição em vários grupos , divididos
pelos temas Fazenda e Planejamento,
Administração, Educação, Obras, Saúde , Transporte e Desenvolvimento Social. Os quatro últimos foram anunciados
ontem.
Fazem parte do grupo de Obras o
deputado Luís Alfredo Salomão e os
engenheiros Luís Paulo e Vítor Alencar.
Do grupo de Saúde fazem parte o exministro de João Goulart Wilson Fadul e
os ex-secretários Eduardo Costa e Hugo
Barbosa Tomasini. O deputado Brandão
~outeiro e o ex-presidente do Metrô,
Alvaro Santos, vão ajudar Marcello na
questão do Transporte e o deputado
estadual Aloísio de Oliveira, coordenador da campanha do PDT na Zona Oes-

Dornelles quer tirar ll{ledina

O deputado Francisco Dornelles defendeu a renúncia do deputado Rubem
Medina da presidência regional do PFL e
a expulsão do empresário Hélio Paulo
Ferraz, que foi vice do candidato do
PMDB a prefeito, José Colagrossi, como
PSDB
JoséCarlosSerra. ,. ..... .... .. .... ................ ............... .... ... ... . 2.329 consequência do resultado das eleições
Laura Carneiro ... .. ...... .................... ............................. ... . 2.1 !O do último dia 15 no Estado do Rio.
Hélio Fernandes Filho .......... ...... .. ....... ...... .. ..... .. .. .. .. .. .. .. . 1.526 Culpou os dois "pelo desastre" que foi a
PDS
Carlos Bacelar.. ..... ... .... .. ... .. .... ... ......... .. .. ... ......... .. .. ...... 1.366 coligação com os pemedebistas. E vatiWilson Leite Passos .... .......... .. ......................... . .. .... .. ..... .. 9.608
Vicente Sábato .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. .. .... .. ......... ...... 900 · cinou:
Fidélis dos Santos Amaral ... ...... ....................................... 632
Jorge Alberto Soares de Oliveira ...................... .. .... .. .. ........ .... 341
PTR
"Pelos erros na formação da chapa,
JoaquimJóia ...... .... ....... ...... .. .... .. ..... .. ..... ... ..... ............... 1.649 na condução da campanha no horário
Pasart
Wagner Huckleberry Siqueira ...... ... .. .. .. .. ..... .................... 1.418 gratuito do rádio e da televisão e pelo
Aarão Steinbruch .. .... .. ....... ... .... ... ...... ...... .. ... .. ... .. .. .. .. .. .... 6. 986
Ivo da Silva .. .. .. ... ... .. ... .......... .. .. .. .. ........... .. .. .. ... .. .......... ... 669 desinteresse na apuração, sem colocar em
Jorge Pereira de Souza ..... .. ...... ... .. ..... .... .... .. ... ... .. ... ..... .... 1.230
Carlos Alberto Bartkevihi ... .. ... .. .. ... .. .. ..... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. .. .. 645
PDC
ação um esquema perfeito de fiscalizaJairBolsonaro .. .. .... .... .. ..... ..... .......... .. .... ... ............ .......... 2.198 ção, o PFL não fará mais de três vereadoPC do B
lvanir Martins de Mello. ... ... ..... ... ..... ....... .... ... .. .. ... .. .... ... .. .. !.264 res na capital, qnando tinha potencialida~:~as~~~~d~e~a:i~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~~~
PJ
des para fazer seis ou sete".
Antônio Barbosa Moreira........ . .. ... ... .... .. .. ... ........ ................ 457
PCB
Dornelles chefiou com o novo depuArnaldo Miguel de Azevedo...... .. ... ... ... .. .. ..... .. .... .. .. ... .. .. .. .. . 352 tado estadual Alexandre Cardoso (assuFrancisco Ferreira Milani .... ... ..... ... .. ... .... .. ........ ........ .. ..... 6.!12
mirá o mandato, como primeiro suplente,
na vaga do futuro prefeito de Nilópolis,
Jorge David) uma dissidência do PFL
responsável pela eleição de 15 prefeitos
no interior. Analisando o que houve no
interior e o que houve no Rio, o exministro da Fazenda é bastante crítico:
•
·'Em todas as cidades do interior, e
BRASÍLIA- 0 PMDB pagou nas
ao resultado desfavorável que seu parentre
elas eu incluo Duque de Caxias e
PORTO ALEGRE- Encerrada a
eleições municipais o ônus "da inflatido obteve nas capitais, acredita ser apuração também no interior do Rio
Nilópolis , na Baixada Fluminense, o PFL
ção" e "dos três cadáveres de Volta
fácil a recuperação do PMDB pua a Grande do Sul - faltando apenas o
foi para a campanha apresentando um
Redonda" e a população vinculou o
eleição presidencial do pró~o ano.municípiQ de Alvorada, onde o TRE
partido ao governo do presidente José
em que ele desponta como o mais determiD J a recontagern dos votos dianSarney. Esta é a avaliação, ainda preliprovável candidato do seu part.:do.
te da ' 1dência de fraude - o PDT
Neuza Gouveia Silva do Amar,al ............. .......... ...... ....... ... .
Ronaldo Hazan de Gomlevsky .... ......... ...... ...... ....... .. .... ... .
José Richard Donay Waichel .... ........ ... ........... ...... ...... .... .. .
Sérgio Roberto Veiga de Brito ... ... ..... ....... ....... .. ........ ....... .
Américo Camargo dos Santos Neto ..... ......... ....... ......... ..... ..
Ludmila Popow Mayrinck da Costa .. ..... .. ......... ........... ....... .
Amando da Fonseca ... ........... ........ ................. .............. ... .

4498
3784
2.216
1.708
1.392
1.367
!.245

Bambina Bucci.. ...................... .. .......... .. ....... ................. ...
José Aurélio Barbosa de Medeiros (Leleco). .......... .... ....... .... .
Augusto Moreira Paz................... ... ...... .... ..... ....... ... ... .. ...
HiltondeMouraFaria ................... .......... .. .. .. ........... .. ... .. ..
Raimundo Moreira de Oliveira .. ... .. .. .. .. .. .. ..... ... ... .. .. ..... .....

2.134
!.688
1.351
1.139
!.072

w

Governadores do PMDB
vao discutir eleições

-
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PDT gaúcho foi
o partido que
teve mais votos

te, e o ex-secretário Pedro Porfírio vão
tratar do grupo de Desenvolvimento Social, que estuda as favelas e áreas carentes.
Embrião - Estes grupos são o
embrião do secretariado do futuro prefeito. Eles estão encarregados de montar
uma radiografia completa da prefeitura
antes mesmo de Marcello tomar posse, a
fim de que já no dia 1° de janeiro ele
possa encaminhar um plano de emergência para resolver os problemas mais urgentes da cidade. "Quero saber a situação de cada órgão, cada secretaria, para
quando chegar perto da posse saber o que
vou priorizar", disse Marcello.
Na viagem, Marcello vai refletir sobre a composição do seu secretariado.
Muitos fatores vão pesar nessa escolha,
mas ele espera, principalmente, uma definição sobre a composição da Câmara
Municipal para tomar uma decisão sobre
nomes. Quando voltar da viagem, Marcello também vai fazer gestões junto à
Câmara Municipal para que aprove legislação que regulamente questões relativas
ao funcionalismo, tributos e orçamento.
"Aguardo apenas o resultado oficial das
eleições para desencadear com muita
pressa esse processo institucional. A Câmara tem que aprovar agora medidas que
repercutirão na administração no próximo ano", disse Marcello.

programa, mensagens e diretrizes. Ganhou, assim, muitas prefeituras, e nas
que perdeu marcou presença, elegendo
bancadas expressivas de vereadores, aqui
e ali. Já na capital, onde a legenda do
partido foi vendida, o desastre foi completo".
O ex-ministro da Fazenda está articulando uma reunião dos candidatos a prefeito e a vereador, que venceram as
eleições pelo PFL. Fará urna outra, depois, com os derrotados. Seu objetivo é
discutir suas opiniões e propor às bases
do partido um projeto de mudanças. "O
PFL tem que procurar as universidades, '
os profissionais Liberais, os sindicatos de
empregadores e empregados, defendendo uma mensagem Liberal", acrescentou.
"O PFL- concluiu Dornelles- tem
de mostrar que não acredita na estatização da economia, tem de provar que a
j45tiça social e a melhor distribuição de
renda só serão alcançadas com o estado
voltado para o social e com a iniciativa
privada exercendo as atividades empresariais. Não é, no entanto, com a fisionomia do sr. Rubem Medina ou com a do
sr. Hélio Ferraz que vamos atingir esses
objetivos, o que coloca o partido no
seguinte dilema: ou muda ou desaparece".

Denúncia de .fraude em Meriti

.;....._ __j
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ollor ainda
candidato
a presidente
MACEIÓ - O governador Fernan' do Collor de Mello acredita que a derrota
de seu candidato, Renan Calheiros
,.fPSDB), para a Prefeitur~ de Maceió,
, ,não terá repercussão negativa sobre sua
.,.candidatura à presidência da República.
_ Mesmo sem partido definido, Collor
' mantém sua postulação e diz que vai
." fazer sua campanha "totalmente desvin.' çulada de qualquer tipo de comprometi:vmento".
Ela acha que a Frente Progressista
trabalhou muito mal no dia da eleição e]Ue os candidatos a vereador não soube1ram vincular os seus votos com os votos
.para prefeito. "Não devemos lamentar a
~ derrota. Fica a lição. Não trabalhamos
hem e vamos corrigir os erros". disse
Para ele, apesar da derrota, Renan
:' Calheiros teve um bom desempenho, se
, ior comparado com os outros candidatos
u:apoiados por governadores nos outros
; estados. Collor diz que vários fatores
contribuíram para a eleição de GuilherJ•rne Palmeira (PFL). O maior deles foi a
.;-grande ajuda financeira que a elite ala., rgoana deu ao candidato do PFL. "Na
, ~ elite é que se concentra a maior reação ao
· ~ meu governo, por causa da luta contra os
, · marajás, e nunca ho11ve uma eleição com
-um engajamento econômico tão grande",
afirmou.
Collor acusa o governo federal de ter
"dado total apoio à campanha de Guilhere e diz que o candidato do PFL se
posicionou contra o presidente José Sarney no horário gratuito de TV para
enganar o povo. "Renan tem uma posi·~ão anti-Samey assumida. O nível de
r" 'informação do povo não foi suficiente
ara eles perceberem que Guilherme era
:> candidato do Sarney e que ele estava
mentindo" , diz o governador.
n
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partido ao governo do presidente José
Sarney. Esta é a avaliação, ainda preliminar, do presidente do PMDB , Ulysses Guimarães, sobre a derrota que o
partido amargou na maioria das capitais. "Foi um voto mais de protesto
que ideológico. Não foi um voto propriamente partidário", disse ele na
manhã de ontem, ao retornar a Brasília e anunciar que reunirá na próxima
quarta-feira todos os governadores d?
partido para discutir , entre outras COIsas, o resultado eleitoral.
De posse do mapa de apurações
das eleições no país inteiro, o PMDB
terá uma tarefa imediata: rediscutir
suas relações, já avariadas, com o
governo. " Isto tem que ser examinado
agora" , admitiu Ulysses. Um deputado que priva da intimidade do presidente do PMDB disse que ele está
tratando a questão com muita delicadeza, por considerar que um rompimento definitivo em um momento de
crise pode agravar a situação institucional do país. Mas, segundo o mesmo
deputado, Ulysses tem consciência de
que o governo Sarney foi "muito prejudicial" ao desempenho do PMDB
nas eleições municipais, podendo ser
ainda mais na sucessão presidencial.
Ulysses disse esperar ter em mãos,
ainda esta semana, o quadro completo
do resultado das eleições para a avaliação que pretende fazer junto com os
demais líderes do partido. Voltou a
afirmar que, mesmo conferindo peso

"""''i"v p• c~•aclKOiil:rUtYprvxunoiUlo-

em que ele desponta como o mais
provável candidato do seu partido.
Até o início da tarde de ontem,
Ulysses ainda não havia sido comunicado pelo Palácio do Planalto de que
terá de assumir a presidência da Repú·
blica nos próximos dias 28 e 29, em
substituição ao presidewnte Sarney,
que viajará à Argentina."É uma com·
plicação. Temos que examinar bem
isso", comentou.
A se confirmar a ausência de Sar·
ney , Ulysses enfrentará um período
especialmente complexo, já que a viagem do presidente vai coincidir com o
esforço concentrado do Congresso para votação de matérias importantes
como tabelamento dos juros bancários,
greve nos serviços essenciais e orçamento da União. O esforço concentrado vai de amanhã até o dia 15 de
dezembro .
Ao convocar os deputados, ontem
pela manhã , para que compareçam a
Brasília durante o esforço concentra-.
do , Ulysses fez questão de frisar que , ·
além das várias leis ordinárias e complementares que estão sendo exigidas
com urgência para que se ponha em
prática, de fato, a Constituição, os
parlamentares não podem perder a
perspectiva de que houve uma eleição,
as urnas revelaram o que pensa a
população, e é chegada a hora da
avaliação e da reorganização partidária , especialmente diante da proximidade da sucessão presidencial.

JB

Classificados

Negócios de ocasião no lugar certo.

CIDADE OCULTA (de Chico Botelho) - Com Carla Camuratti,
Arrigo Barnabé, Cláudio Mamberti, Celso Saiki e Jô Soares (partici_
pação especial).
RIO CINE FESTIVAL - 6 PREMIOS (incluindo Melhor Filme e
Direção) .
~~ ... raramente

m mc1p10' oe rovor.raa, onae o 1 R.E
detel'lllÍP J a recontagem dos votos diante da aência de fraude - o PDT
consegwu o maior número de votos no
estado- 550.213 mil- e a conquista de
57 prefeituras. O PDS veio em seguida
com 521.021 votos, mas fazendo prefeito
em 115 cidades. Desta vez o PMDB
conquistou o maior número de prefeituras -135 - mas ficou em terceiro lugar
em número de votos , 489.050, o que
significa que venceu apenas em pequenos
municípios.
No novo mapa político gaúcho, o PT
emerge como a quarta força , com 276.441
votos e a conquista de quatro prefeituras,
inclusive a cidade de Rio Grande, no Sul
do estado, e onde se localiza um dos
maiores portos do país, antiga área de
segurança e reduto eleitoral do PDS. O
PFL chega em último lugar, com 77.991
votos e a conquista de 16 prefeituras (e~
que concorreu individualmente ou fo1
cabeça da coligação), seguido do PL, com
duas , e do PTB, com apenas uma.
Além da vitória do PT em Rio Grande, outra cidade que surpreendeu foi
Pelotas, tradicional reduto do PMDB,
em que o pedetista Anselmo Rodrigues
liderou a eleição baseando sua campanha
na promessa de fazer um "governaço".
Em Caxias do Sul , terra do governador
Pedro Simon, uma coligação liderada
pelo PFL, com o candidato Mansueto
Serafini, derrotou o PMDB, enquanto
que na cidade natal de João Goulart e
Getúlio Vargas , São Borja, o PDS, com
José Pereira Alvarez , ficou com 35% dos
votos.

se viu o cinema brasileiro desenhar
com tanta poesia o submundo de São Paulo."Folha da Tarde

Denúncia de fraude em Meriti
O deputado federal Vivaldo Barbosa, do PDT, vai pedir hoje ao TRE a
anulação da eleição na 891 Zona Eleitoral
de São João de Meriti - ela representa
:l2% dos 240 mil votos do município , sob
a alegação de fraude eleitoral. Nas últimas 48 horas, o ex-secretário de Justiça
do Estado do Rio juntou documentos que
servirão para justificar a representação,
segundo informou o deputado estadual
Carlos Corrêa, que disputou a Prefeitura
pela legenda pedetista, sendo derrotado
pelo candidato da aliança PDC-PMDB,
José Amorim.
Vivaldo vai juntar à sua petição,
entre outros documentos , um termo de
declaração do presidente da seção eleitoral 182, da 89• Zona Eleitoral, José
Jorge, técnico de contabilidade, residente
na Avenida Euclides da Cunha, 27, em
Vila São João, no município sob suspeição dos pedetistas. Diz José Jorge , na
declaração entregue a Carlos Corrêa, que
entregou a urna 182 , _"devida~ente l_acr~
da e rubricada por m1m , mesános e f1sca1s
presentes", às 19h45, do dia último dia
15. Dois dias depois , o presidente da 182"
seção eleitoral de Meriti foi surpreendido
com a chegada à sua casa, às 6h30, de
uma viatura da polícia, com um convite
do juiz Nestor Nãscimento para que com-

parecesse ao Social Clube de Meriti, local
da apuração, para assinar nova ata.
No Social Clube Meriti, José Jorge
assinou a segunda ata em branco. Ele
assim conta a situação, na declaração em
poder de Vivaldo Barbosa: "Fui recebido
por uma senhora funcionária de cor branca, loira, cujo nome no momento não
recordo, porém posso reconhecê-la, a
qual indagou sobre a ata da seção eleitoral, tendo o declarante respondido que
entregou todos os documentos em ordem. Ato contínuo a referida senhora
pegou uma ata em branco e solicitou que
a assinasse. Isso após a referida funcioná·
ria ter preenchido a mesma. Somente o
declarante assinou a 2• ata, não havia
mais nenhuma assinatura dos membros
restantes da mesa."
E prossegue José Jorge: "A ata que
desaparecera~ segundo a servidora, fÕra
preenchida devidamente e assinada por
todos os mesários e fiscais. No momento
em que se encontrava no Social Clube
Meriti encontrou vários presidentes de
seções eleitorais os quais alegaram que
foram chamados também para assinar
uma nova ata".
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Solicite um representante
Planos promocionais para empresas.
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1° caderno o quarta-feira, 9/11188
~

Ecologia
"Qual a exten· ~~-~1111!!1!-~111!11são do Art. 225, pa· ~===,==~=_,
rágrafo 1°, inciso I,
que diz incumbir ao
poder público preservar e restaurar
os processos ecológi·
cos essenciais e prover o manejo das es·
pécies e ecossis·

PT

JORNAL DO BRA.Sn.

assume a· liderança em Porto Alegre

PORTO ALEGRE- 0 candidato
do PT-PCB a prefeito de Porto Alegre,
Olívio Dutra, assumiu a liderança absoluta, segundo pesquisa realizada pelo lbope
nos últimos dias 5 e 7, com 20% da
preferência popular, desbancando o candidato do PMDB, Antônio Britto. O
mais surpreendente, porém, foi a recuperação do candidato do PDT, Carlos
Araújo, que de quarto lugar subiu para
segundo, com 17% dos votos. O Ibope
usou a cédula oficial do TREpara pesquisar junto a 1.200 eleitores. O número de
indecisos caiu de 12% para 9%.
Pela pesquisa, divulgada ontem à
tardinha, Britto, que se vinha mantendo
em primeiro lugar, passou para o terceiro, com 16%, seguido de Guilherme
Villela (PDS-PFL-PTB), com 15%. Sérgio Jockymann, do PL, está com 6% e,
em seguida, aparecem Fúlvio Petracco
(4%) e Raul Carrion, do PC do B, com
1%.
No critério de menção espontânea (a
cédula não é mostrada), também Olívio
Dutra aparece em primeiro lugar, com
16%, seguido de Carlos Araújo, com
13%. Em terceiro estão empatados Antônio Britto e Villela (PDS-PTB-PFL) com
12%. O índice de indecisos, na menção
espontânea, é de 32%.
Motoristas - Olívio Dutra disse que agora, na reta final, um dos
primeiros itens a serem abordados na
propaganda eleitoral gratuita será o projeto de transporte mais barato para os '
operários. Durante todo o dia, ele visitou

temas?"*
Pela primeira
vez a Constituição
brasileira apresenta '---....------.........;•
um capítulo sobre o meio ambiente, com riqueza
de detalhes, sendo ainda o assunto tratado noutros momentos como da competência comum da
União, estados, Distrito Federal e município~
como motivador de ação popular ou ainda na
capacidade do Ministério Público (promotoria),
por zelar por interesses difusos da sociedade.
O Ait. 225 diz que "todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preserválo para as presentes e futuri!S gerações.' Depois,
o artigo especifica algumas responsabilidades ao
longo de seus parágrafos e incisos.
O primeiro parágrafo trata das responsabilidades do poder público, em todos os níveis União, estados, Distrito Federal e municípios.
E aí que se insere a pergunta do leitor. A
res_P.eito do que significa; em extensão e praticabilidade, a ecolo~camente sofisticada expressão
do inciso primerro: "preservar e restaurar os
processos ecológicos essenciais e prover o maneJO ecológico das espécies e ecossistemas".
Este dispositivo abre as responsabilidades
do poder público, que continuam sendo elencaCom a intenção de ajudar o candidadas até o mciso VII com maiores detalhes e, às
to a prefeito do PDT, deputado estadual
vezes, com repetições.
Carlos Araújo, o prefeito Alçeu Collares
Ele atribui ao poder público o direito e o
inicia a partir de hoje uma série de
dever de adotar as providencias para preservar
inaugurações de obras. O programa inou para restaurar processos ecológicos. Por
clui a Avenida Beira-Rio - que será
exemplo, o poder público pode exigir, para
entregue amanhã à tarde - primeira
certos tipos de atividades, a restauração posterior
etapa do polêmico projeto que prevê a
do· ambiente que sofre degradação, como a
urbanização da orla do Rio Guaíba. Os
Constituição já o faz para -os mineradores. Deecologistas lideram uma campanha convem eles próprios fazer investimentos de presertra a construção de prédios de luxo junto
vação e restauração. Seriam justificados neste
dispositivo, noutro exemplo, maciços investimentos no replantio de espécies vegetais em
extinção, recobertura vegetal de algumas áreas e
assim por diante.
Ao poder público é atribuído ainda o manejo de espécies - vegetais e animais - e de
ecossistemas. Medidas sobre determinada espécie, com ameaça de extinção, áreas de proteção,
reservas e muitos outros aspectos podem ser
capitulados aqui, independentemente de serem
repetidos; em outros momentos do texto.
· Como se vê, este I?rimeiro inciso é bastante
abrangente para permitrr sua aplicação de acordo
com as necessidades de um momento atual ou
...__..._..__fu_tu
_ ro..-;. ;'-' ~___,_...1!,.'---~------- ---~: . . . . .1.-:..._.....__a...._ _,ta._aat.a--•- - - - - - - - - - - -•- -L-- .:t:.-

PDT mantém tradição
Pedetistas
serão os
.
un1cos a encerrar
campanha co!ll comíciq
/

eleito!'~is

ma antiga tradição das campanhas
do
U
RIO · Grande do Sul ·- o grande comtcto de '
encerràmento - vem sendo progressivamente substituí- ·

órgãos municipais e autarquias, para pedir votos, "e já ir conhecendo um pouc~>
mais o funcionamento desses setores".
Ao percorrer as instalações da hidráulica ·do bairro dos Moinhos de Vento, que abastece toda a região norte da
cidade, Olívio recebeu o apoio da maioria dos· 26 motoristas do Departamentc.
Municipal de Águas e Esgoto, que trabalham junto· à estação de tratamento de
água . Entre muitas queixas pelos baixos
salários - os motoristas recebem Cz$ 853
por hora, incluindo ~ combustível dos

veículos - Sérgio Dutra afirmou que
"agora o jeito é votar em Olívio para ver
se muda, porque todos os outros já
tiveram uma chance e não deu em nada".
Ele revelou que, na eleição passada,
votou em·Alceu Co !lares (PDT}: "E me
arrependi amargamente".
Segundo Sérgio os aumentos dados
pela Prefeitura "sempre ficaram abaixo
dos reajustes da gasolina, e se revela
bruto, hoje, uns Cz$ 40 mil por mês". A
maioria dos motoristas da hidráulica tem
entre 15 e 20 anos de serviço.

Collares leva A-raújo a. inaugurações

JB

às áreas ajardinadas aó longo da margem. tes da Prefeitura (6 mil iugares), junto à
Coll~res inaugurara também o último
Avenida Erico Veríssimo, construído no
Centro Integrado de Educação Municipal tempo reéorde de cinco meses. Equipes
(Ciem), ·versão portoalegrense dos Cieps de operários trabalham dia e noite, induconstruídos no Rio durante ·o governo . sive nos fins de semana.
Leonel Brizola. O candidato Carlos
"Não se trata de estratégia eleitoral,
Araújo disse que estará·presente a todas estes empreendimentos estão preparando
as solenidades. Até ó final da semana, o a cidade para o futuro"' afirma . Alceu .
prefeito fara·dez inaugurações.
Collares. Entretanto, os coordenadores
Os pedetistas aguardam com expec- da campanha do PDT aguardam ansiosos
tativa a inauguração do ginásio de espor-. .a conclusão das obras.

.'

.

da pela propaganda gratuita na TV e pelo chamado ,
corpo-a-corpo. Três dos quatro partidos que disputam
acirradamente a eleição em Porto Alegre- PMDB, PT
e PDS (coligado ao PFL e ao PTB)- não irão fazer o .
comício finaL Vão realizar na tarde de sábado grandes
passeatas de carro, percorrendo toda a cidade.
1
O PDT, segundo um dos seus coordenadores, ,
Milton Zuanazzi, será o único a mant~r a tradição do :
comício de encerramento. Na sext!l·feira, os pedetistas ,
reunirão, no Largo da ~refeitura, a partir de 16h, seus 99 .
candiatos a vereador. A noite falarão Leonel Brizola, o
prefeito Alceu Collares e o candidato a prefeito, Carlos ·
Araújo.
1
Com um eleitorado basiCamente de classe média
que não costuma ir a comícios, a aliança PDS- PFL- '
PTB preferiu concentrar seus esforços finais no corpo-a- '
corpo e na propaganda de televisão - um dos principais
fatores de sucesso da boa campanha de seu candidato, ,
Guilherme Villela.
O PMDB mudou a agenda de seu candidato,
deputado Antônio Britto, para dar ênfase às caminhadas
por bairros e vilas. Uma grande caminhada de crianças •
será realizada amanhã à tarde. No sábado haverá passeata de carros por toda a cidade.
Na sexta-feira, o PT· pretende reunir cinco mil
pessoas em uma grande caminhada pelo centro. No :
sábado, os petistas farão uma grande passeata de carros 1
pela cidade com seu cand~dato a prefeito, Olívio Dutra. 1
. O PDT pretende,. com o comício final, repetir os _,
êxitos dos últimos 30 anos (com o PTB e, depois PDT) . .
Deverá ser a maior concentração de toda a campanha, •
mas sua localização, no Largo da Prefeitura - onde o '
espaço· é limitado - deverá impedir que os pedetistas ·
.batam o recorde do comício realizado pelos comunistas 1
no Parque da Redenção, em 1945. O então candidato ao '
Senado Luiz Carlos Prestes (PCB) liderou o ato, considerado pelos historiadores o maior comício já realizado em ·
Porto Alegre.

Govern~dor

A CONSTITUICÃO
AO ALCANCE
,
DE TODOS . ·coMPLETAMENTE
DISSECADA
'

No""'

GUIA PRÁTICO UA ~TITUIÇÃO
a..-:~ J.!.iat=l..r..om . 3...rem•uõeJ • eruslacão ordinána afetada
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do Paraná
acusa banqueiros de
financiar cândidatos
CURITIBA -O PMDB usou sua
e.strela maior no Paraná, o governador
Alvaro Dias, para atacar, no horário
gratuito do TRE, o presidente do Bamerindus, José Eduardo de Andrade
Vieira, que seria uni dos principais
financiadores da campanh~ das oposjções, agora unidas em torno da candidatura de Jaime Lerner, do'PP,T. .-\lva-

para~nuu

:>oUIJ' a n:::.punsaomoauc ou

oe

púbhco continua tratando do patrimônio genético, dos espaços territoriais de proteção, do
estudo prév10 para obras degradadoras, da produção e emprego de substâncias ou técnicas que
comportem risco, de educação ambiental e da
proteção da fauna e da flora.

Aposentadoria de
servidor estadual
"0 Art. 40 prevê que lei complementar
poderá estabelecer exceções para reduzir o tempo
de serviço exigido para aposentadoria, no caso de
atividades penosas, insalubres-ou perigosas. Esta
lei poderá ser estadual?" Mathias Haraldo
Muller.
A questão suscitada pelo Mathias é um
tanto complexa. Todo o texto constitucional
indicaria uma resposta favorável, já que a federação recebe uma concreta descentralização de
atribuições por esferas, os municípios passam a
ser entes federativos, os estados somente estão
condicionados aos princípios da Carta federal.
Em favor desta posição, tem-se ainda o fato
de que o artigo anterior, o de n° 39, ao tratar do
regime jurídico e dos planos de carreira, coloca
expressamente que cada um- União, estado,
Distrito Federal e municípios - instituirá o tal
regime do funcionalismo e o plano de carreira no
âmbito da sua competência.
Todavia, a dúvida surge muito forte quando
a Constituição atribui a uma lei complementar.
Isto é, a uma lei que complementa ela própria, a
Constituição. Neste caso, lei federal.
Seria impróprio a Constituição referir-se a
leis que complementem as constituições estaduais. Todavia, ela o faz. Noutro dispositivo,
tratando sobre criação de municípios expressamente, a Constituição federal atribui a uma lei
complementar estadual fixar os requisitos necessários.
Assim, os dois entendimentos são cabíveis:
a lei complementar é a da esfera administrativa e,
portanto, os estados podem fixar por lei complementar própria o tempo de serviço necessário
para aposentadorias especiais dos seus servidores; ou, ao contrário, somente uma lei complementar federal deve tratar do assunto em primeiro lugar e talvez, se for o caso, atribuir aos
estados para o funcionalismo federal como para ~
estadual.
,
Enfim, o assunto é controvertido.
A leitura que pessoalmente faz o responsável por esta coluna é a primeira, ou seja, que a lei
complementar para os servidores estaduais seria
do próprio estado.
Com a cautela de que se trata de opinião,
num assunto de leitura complexa e interpretação
passível de dúvidas ou dP,ergências, esta é a
resposta à pergunta apresentada pelo leitor Mathias.
No caso de se admitir uma lei complementar
estadual, esta vai esperar a própria Constituição
de cada estado.
* A coluna pede escusa ao leitor, porque seu
nome e endereço, que apenas constavam do
envelope e não da carta, não foram reproduzidos
quando sua correspondência foi transmitida ao
responsável por estas respostas.

João Gilberto Lucas Coelho
Dúvidas sobre a nova Constituição podem ser esclarecidas
através de consulta ao JORNAL DO BRASIL, seção Cartas Vida Nova -. Avenida Brasil 500, 6" andar, Cep. 20.949.
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ndice Analítico, cqmposto por mais de quatro mil entradas, de acordo
com regras melOdológicas que pennitani a con~ulta aos tlu:sauri da área,
aos índices de obras ~obre Direito Constitucional
e ao noticiário jornalístico. (600 páginas)
LIVRARJA FORENSE
Av~ Erasmo Bra!!a. 227-h

Vendas por telefone- 221-3537

OLSA DE ESTUDO

'à.
8.

\

PALMA DE MALLORCA • ESPANHA
TURISMO/HOTELARIA • URBANISMO • ADMINISTRAÇÃO
-DATAS DE.SAÍDA- .
• 02 - Janeiro - 100 Bolsistas - Lotado
• 21 - Janeiro - 100 Bolsistas - 18 Vagas
• 20- Janeiro -100 Bolsistas- 20 Vagas • 08- Fevereiro -100 Bolsistas -16 Vagas
- INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 20/11188 A bolsa é inteiramente grátis e oferece:
• Hospedagem em hotel de 1~ (Aptçs Duplos) • Diploma com a chancela do governo
com comida durante 18 dias
· • Traslados e banquete de encerramento
• Curso completo com material didático
-Informações e In~rições- Contactar a TRANSEUROPA- RIO
"EXCLUSIVAMENTE NO RIO DE JANEIRO", representante único no Brasil.

~NSEU~/0 Ruél São José, 90- 5? andar Tel .: PABX (021) 224-2297.

.

n_
,_, Companhia Slderúrgica Nacional
GRUPO SIOERBRAS

COMUNICADO
A Companhia Siderúrgica Nacional torna público que todas as unidades da Usina Presidente
Vargas, em Volta Redonda se encontram paralisadas desde segunda-feira p.p. (07 /11 /88),
em decorrência de movimento grevista.
Apesar dos esforços para conseguir superar
as dificuldades q~e ora enfrenta, a direção da
empres.~~ lamenta comunicar que os compromissos de entrega assumidos com seus clientes de mercado interno e externo, poderão
sofrer postergações com relação aos prazos
estabelecidos anteriormente.
A Administração

I

João Saldanha

O bate-papo sobre o toque de bola.

por
entre eles
nem precisou apontar qualquer
há
~rhavia mostrado Andrade Vieira
nome: o. próprio .:::..._j!ha de Enéas Faria, que renunciou
como aruculador da ~~r e 0 prefeito Roberto Requião
anteontem em favor de ""'drn fi~anciar 0 PTB.
também o havia acusado e
..
.
Fazenda sabe porque eles for,am
. . Meu secretán~ d~ formações é só procurar", disse, o
atmgtdos. Quem qutser .tn de Fazenda, Luiz Carlos Hauly,
governador. O secretáno d m que interesses o Bamerinporém, esquivou-se de respon er e .
. f
. 'd S a assessoria de tmprensa m ormou apenas
d f
us ora atmgJ o. u
.
87 introduziu mudanças .na
que quando Alvaro assumtu, em •.
arrecadação de ICM, recolhendo mats cedo para o.s cofres l(io
Banestado o dinheiro que ficava durante quatro dtas na :ecte
bancária comercial.
calmo durante
O governa dor A'tvaro Dias ' que se manteve
·
'I ·
d'
toda a campanha, tornou-se mais agresstvo nestes u ttmo~ tas,
participando de todos os programas ~o TRE. Com 21 mmutos
em cada horário de propaganda gratmta, o P~DB tem usadp a
maior parte do seu tempo para atac~r ~ c~ndtdatura de Lempr,
vinculando-a sempre "a volta da dtretta ao poder. .
,
Pesquisa- Uma pesquisa feita pe~~ Instituto Bonilba,
entre os dias 6 e 7 de novembro , em ~unttb~, revelou que o
candidato do PDT, Jaime Lerne.t, apo!ado amda pelo ~FI,- e
PTB, tem mais da metade das mtenço~s ~e voto na ctdaqe.
Lerner apareceu com 54,8% da preferencta,. contra 23% ?o
·dato do PMDB Maurício Fruet. A pesqmsa, embora fetta
can d1 da renúncia de' Eneas Fana,
·
do PTB , J'á nao
- me
. Iu~. ~eu
antes
nome.
o Instituto Bonilha, que em 86 fazia pesquisas ~ob
encomenda do PMDB, nesta campanha está contratado pelo
pTB. Baseado em pesquisa do Bonil~a •. que ~ava 45% ~as
preferências para Lerner, que o.~TB Jec~dm, no ftm de semana,
que Eneas Faria, com 8%, sama da dtsputa.
:
Segundo a mesma pesqui~a, o ~andidato do PT, C!Hus
er. está com 2,4% das mtençoes de votos; e outros
G~.
candidatos (o PH, PL, PSC, PMC e PTR) tem apenas h;o,
e brancos, apenas 2,4%.
enqUanto os votos nulos
.
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O candidato a prefeito do Rio pelo PL,
Álvaro Valle , afirmou que apoiaria de novo o
golpe de 1964, que deu início aos 21 anos de
-governo militar no país. "Eu lutei muito por 64,
.,.;chei que era absolutamente indispensável. A
·,grimeira erupção do populismo nós tínhamos
;;. Ç,pm João Goulart. Acreditava que (o golpe)
, \desse a restabelecer a democracia no Brasil",
~'Qhse Valle , durante debate na Rádio Jornal do
fi' Brasil com os concorrentes do PSDB , Artur da
;;Jávola, e do PT, Jorge Bittar. Diant~ de uma
p;<pergunta do mediador ("O senhor faria de novo ,
;, apoiaria novamente?"), Valle respondeu: "Sem
*·'a . menor dúvida" .
.,., . Surpresos com a declaração, Bittar e Távola
<·4i-ltemaram uma série de perguntas, interrom. . ftendo Valle que, começava a falar da "desort::i{em que existia no país" durante o governo do
~tão presidente João Goulart. "Você apoiaria
o e novo o golpe militar?", insistiu o candidato
-l}l!tista. "Oh, Bittar, não é assim", disse Valle,
.,..tentando diminuir o impacto de sua declaração.
--• Direita- Os outros dois candidatos, em
vários momentos, haviam apontado Álvaro ValJe como "candidato da direita", travando uma
'"''discussão ideológica durante quase todo o deba"te. Já no final, o candidato do PL reagiu,
dizendo: "Essa insistência em direita, em PDS,
ê'sse negócio todo, isso é passado. Estou muito
"~reocupado com o futuro". E apresentou uma
· série de motivos para justificar por que defen-ãeu o golpe militar.
.... ~ Valle, que era deputado estadual do PDC
. em 1964, afirmou· que o presidente João Gout..iart, no histórico discurso na Central do Brasil,
.llD Rio de Janeiro, que precipitou o golpe
militar, teria defendido o fechamento do Congresso Nacional. Segundo Távola, que também
era deputado estadual, pelo PTB, Valle não
Jalou a verdade, pois Jango apenas defendeu
orna pressão popular para que o Congresso
v~rovasse suas reformas de base.
1_._ Desespero- "As pressões da campanha fizeram Alvaro Valle explodir, e as verda~p.es sobre ele ficaram transparentes". Esse foi o
.comentário do candidato do PDT à Prefeitura,
·Marcello Alencar, sobre a declaração de seu
adversário do PL à Rádio Jornal do Brasil. "Ele
~stula a volta desse regime que nos deixou esse

legado de aflições", atacou Marcello. Em Belo
Horizonte, o ex-governador Leonel Brizola afimou que o candidato do PL "irá pagar um
tributo" pela afirmação que fez: "Vai sofrer
desgaste , pois a população do Rio é de vanguarda e não dá acolhimento ao retrocesso".
Marcello Alencar lembrou que Valle vem
atacando a proposta de reajuste do IPTU feita pelo candidato do PDT - e prometendo
não aumentar impostos "enquanto escondia que
foi um homem do regime que gerou toda sorte
de injustiças fiscais, como o imposto de renda
retido na fonte e o próprio IPTU". Para Mareeilo , "Valle , no seu desespero , quer se colocar ao
lado da direita mais impenitente, mais vertical,
que despreza o povo. Ele tentou esconder isso,
mas agora essa verdade apareceu. Ele está
exposto".
Exército - Sobre a proposta do candidato do PL de colocar o Exército nas ruas para
combater a criminalidade , Marcello Alencar
disse que "é falta de bom senso. Ele (Valle)
pensa que vai agradar à população com isso
porque está habituado a usar as Forças Armadas, que , no entanto devem estar repudiando
essa idéia".
Nos ataques a Valle, Marcello aproveitou
para alvejar os candidatos do PSDB, Artur da
Távola, e do PMDB, José Colagrossi. Dizendo
ser "hipocrisia" de Távola querer passar a
imagem de que há um abismo ideológico entre
ele e Valle, Marcello referiu-se ao "arco da
sociedade" em que deveria se basear a candidatura do tucano: "Esses problemas ideológicos
estão desfeitos, à medida em que Távola procurou o apoio do senador Afonso Arinos- que,
embora seja um homem respeitável, também
apoiou o golpe de 64 - e da deputada Sandra
Cavalcanti" .
Sobre Colagrossi, o candidato do PDT disse
que "ele também invocou o fato de ter sido
cassado e então é hora de perguntar por quê.
Alguns políticos eram inconvenientes no Congresso, e foram cassados sem ter seus direitos
políticos suspensos. Outros foram acusados de
corruptos e cassados. Parece não ser este o caso
de Colagrossi, mas ele deveria aproveitar o
instituto do habeas-data para saber as razões de
sua cassação."

•

de novo golpe militar de 64

Os candidatos do Rio
Sergio Veiga Brito
(PLJ -

Filho do falecido
deputado federal Veiga Brito,
Sérgio, engenheiro civil na Cedae
e ex-campeão brasileiro de basquete (Seleção Carioca de 73n4),
resolveu entrar na política aos 36
anos para continuar o trabalho do
pai . Apoiado pela deputada federal Sandra Cavalcanti, identificase com o projeto do PL de estimular a participação da iniciativa
privada junto à administração
municipal. Pretende lutar por critérios rigorosos na
distribuição do orçamento do município, pela criação da
Guarda Municipal e mais incentivos ao turismo. Quer
incentivar a descentralização administrativa através da
autonomia das Regiões Administrativas, que atuariam
em conjunto com as associações de moradores.

Felife

(PSB -

quarta-feira, 9/11188 ...., 1° caderno

Monteiro

Dois anos após a
morte de sua mãe, Lida Monteiro, num atentado à bomba na
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), em 80, Felipe recebeu
muitos convites para tentar eleger-se vereador. Mas recusou,
"porque estava muito perto da
morte de minha mãe e poderia
parecer que eu estava me aproveitando disso"'. Aos 32 anos, o
advogado Felipe Monteiro, expemedebista e professor licenciado de Ciência Política na
Faculdade Cândido Mendes, e de Sociologia Jurídica na
PUC, além de chefe de gabinete da Secretaria Municipal
de Fazenda, resolveu se candidatar. Uma de suas propostas é fazer dos assessores de gabinete do vereador um
"mini-vereador", eleitos por associações de moradores e
entidades de classe.

Dom Hélder diz que o voto
nulo é obra de pessimismo
BRASÍLIA - A crise por que passa o
Brasil é de pessimismo, não de governabilidade,
e a pregação do voto nulo é obra do pessimismo,
que precisa ser combatido a qualquer custo.
Essa tese foi defendida ontem pelo arcebispo
emérito de Recife e Olinda, Dom Hélder Câmara , que , às vésperas de completar 80 anos , veio a
Brasília para a 3' Semana Internacional de
Cientistas pela Paz, promovida pela Sociedade
Brasileira de Proteção à Ciência (SBPC). "Essa
história de Macaco Tião é velha e não leva a
nada", disse.
"Por que exigir da classe política a perfeição, quando nós todos temos falhas e fraquezas?", perguntou Dom Hélder, que de 87 para
cá já percorreu dioceses do Amazonas ao Rio
Grande do Sul, por duas vezes, pregando a
participação. A seu ver, o argumento de não ter
em quem votar já ocorreu no Brasil, quando o
rinoceronte Cacareco encarnou a figura do anticandidato , representada hoje pelo Macaco Tião.
Para Dom Hélder, toda a eleição merece
respeito e é importante lembrar ao povo a
necessidade de sua participação na escolha daqueles que vão falar e agir em seu nome. O
arcebispo acredita que a Igreja tem ajudado
muito nessa conscientização sobre a importância
do voto, embora não tenha direito de, como
Igreja, abrigar candidaturas.
"Não falo em nome da Igreja, mas o que
tem acontecido de maneira geral é o incentivo
sobretudo ao nível alto nas campanhas municipais", argumenta, ao lembrar o trabalho comunitário da Igreja. Segundo ele, a Igreja Católica
aprendeu a diferença entre trabalhar com o
povo e para o povo.
"Graças a Deus, temos as comunidades de
base, onde deixamos o povo falar e pensar. É
curioso como o povo na América Lãtina - e

não só no Brasil, onde o número de analfabetos
é alto- não sabe escrever, mas sabe pensar.
Daí a importância do seu voto", salienta Dom
Helder.
'
Dentro da perspectiva de que unir esforços' é
sempre melhor do que dividir, Dom Hélder
defende a idéia do pacto social como uma
iniciativa feliz. "Em tese, vejo o pacto com
simpatia, mas como não conheço o assunto por
dentro. Se há falhas na maneira de conduzi-lo,
isto é outro capítulo".
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Leilão de 'cestas de natal'
~

O candidato Jorge Andrade (Pasart) foi
.chamado à justiça eleitoral para explicar o
artifício que está utilizando para sensibilizar o
meitorado: o sorteio de um "cestão de Natal"
óom 21 itens, entre garrafas de vinho português,
frangos, castanhas, nozes e melancias. Foi preso
.em flagrante seu cabo eleitoral Luís Paulino
.Ferreira Gama, que distribuía os talões, que vão
de 00001 a 20.000.
" No verso do talão de sorteio, que deveria
correr pela Loteria Federal, extração do dia 17
'<te dezembro, vinha uma apresentação de An·drade, proprietário de uma rede de superrnerca<fos chamada Sacolão, que se intitula "o candi-

dato das donas de casa". A propaganda foi
apreendida como indevida, e o candidato poderá ser processado por crime eleitoral.
O "cestão" prometia um pernil, um peru, 12
garrafas de vinho português, dois quilos de
bacalhau, duas latas de azeite, dois quilos de
castanhas, dois quilos de nozes, dois quilos de
passas, dois quilos de figos, dois quilos de
coquinhos, uma caixa de uva, uma caixa de
maçã, uma caixa de pêra, uma caixa de melão,
dois abacaxis, duas melancias, seis frangos,
cinco quilos de batata, seis caixas de cerveja,
seis caiXas de Coca-Cola litro e seis caixas de
guaraná.

•

:!Jeck responde a crtme de
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Jorge Luiz (PDT)
Hoje, o professor Jorge Luiz, com
61 anos, está afastado das salas de
aula, onde passou 35 anos de sua
vida. Lecionou nos colégios José
Bonifácio, Santa Rosa de Lima,
Santo Inácio (durante 10 anos) e
São Vicente de Paulo (durante 20
anos). No São Vicente - uma
verdadeira "trincheira na luta
contra a ditadura"segundo o professor - ele foi coordenador do
2° grau, ao mesmo tempo em que
ensinava matemática e física. "Nem mesmo no tempo
mais duro do regime militar o grêmio do colégio deixou
de existir", vangloria-se. Em 78, o professor Jorge Luiz
elegeu-se vice-presidente do Sindicato dos Professores
do Rio. Cinco anos depois, ele ocupou a chefia de
gabinete da Secretaria Estadual de Administração, e, em
86, foi nomeado chefe de gabinete da Secretaria de
Estado de Governo.
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RIO DE JANEIRO, 21/11 A 08/12, 2~ A 5~ FEIRA, DE 18:15ÀS 20:45 HS.
·"Este Curso fará uma revisaõ atualizada de todas as operações em vigor no
mercado à luz da legislação vigente."

PROFESSOR
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O economista Adilson Beck, que renunciou
como candidato à Prefeitura de Petrópolis, sob a
'àlegação de que precisava defender a sua honra
- culpou seu adversário do PSB-PT, Paulo
Gratacós, de tentar enxovalhá-la- respondeu a
::Uma ação de falência da Malharia Aguia, da
..Qa!al era um dos sócios. A ação foi aberta em
,J983 e entre os credores da empresa estavam o
.Banco Brasileiro de Descontos e o Banerj .
~ Aos dois bancos juntou-se, também, como
~redor da Malharia Aguia, o ex-deputado Leo..Qjdas Sampaio. A ação corria sob sigilo judicial,
~dido do advogado de Beck e de seus sócios,
Jltcio Lobo. O advogado Waldir Pietri, do PSB,
11e requerer que a ação se tornasse pública, por
.envolver também crime de estelionato, preten4eu, segundo políticos ligados à candidatura
1laulo Gratacós, líder absoluto das pesquisas do
"fbope, criar um fato político. O fato político foi
%riado, mas não se esgota em si, conforme
.!:evelou, ontem, o próprio Gratacós:
• "Nós só quisemos mostrar que Petrópolis, já
'!ITasada pela atual administração, não poderia
cair em qualq~er mão. A ação está aí. Os sócios
aa Malharia Aguia afirmaram, em juizo, por
•xemplo, que desconheciam os atos praticados
pelo sr A. Beck, relativos à encomenda de
'11llpressos destinados à propaganda eleitoral da
jUa candidatura a prefeito, em 1982. Foi essa
.despesa que acabou por ensejar a declaração de
1alência da empresa, um ano depois".
... Estelionato - Da ação de falência,
jJeck e os seus sócios da Malharia Águia foram
:1L

.

absolvidos . O ex-candidato do PMDB-PSDB,
conforme a certidão obtida pelo PSB na 2• Vara
de Justiça de Petrópolis, "responde ainda a
inquérito policial". O inquérito, ajuizado na 2•
Vara, por prática de crime, depende de prova,
no caso o ,depoimento dos demais sócios da
Malharia Aguia. Estes depoimentos deverão
reafirmar o desconhecimento que os sócios de
Beck alegaram na ação penal falimentar. Se isso
ocorrer, o crime de estelionato estará configurn~.

Ontem, Gratacós afirmou que não teme as
ameaças de Beck - o ex-candidato do PMDB
resolveu requerer a sua impugnação na Justiça
Eleitoral e 0 seu enquadramento criminal por
crime de calúnia - , afirmando que o político
renunciante vive "um problema patológico".
" Ele (Beck) vive um problema de transferência e eu nem sei se Freud
conseguiria explicáÓ .
.
Io. Não consegue v1ver com a sua pr pna
história e procura inculpar os outros", acrescentoy Gratacós.
O candidato do PSB, que pela última pesquisa do lbope estava perto da maioria absoluta
(49%), recebeu as acusações de Beck de que
"estava procurando criar um clima de ódio e
revanchismo na cidade", como "um pretexto
para a fuga". E concluiu:
"Eu nunca tomei conhecimento dele na
campanha. Ele diz que vai me processar. Eu
acho que ele gostaria mesmo era de processar o
povo de Petrópolis, que o rejeitou".
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Sua farru1ia,
tradicional em Campo Grande,
fundou o Hospital Rocha Faria e
os colégios Campo Grande e Bangu. Aparecida, professora universitária, leciona no Instituto de
Educação Sarah Kubitschek, que
dirigiu até licenciar-se para concorrer à Câmara. Suas propostas
estão voltadas para a Educação e
pretende tentar incluir na Lei Orgânica do Município o ensino profissionalizante para o Primeiro Grau e a expansão do
Projeto Casa da Criança pré-alfabetização - na rede
escolar municipal. Quer trabalhar para o reaparelhamento e ampliação dos postos de Saúde. Na área de
Transportes, defende critérios rigorosos para a concessão de linhas de transporte e maio fiscalização aos
·
ServiÇOS.

TRE recusará atestado
() tRE não aétitlri atestado ~para Justifkal'
JliJ$êndas de ~ no'-dia lS de aovembrn. O
d~ Fonseca l'assos ebaota a .atenção para o
tato de: qJlt a falta ' do pe5$0&I roov001do1 no 4ia da
v~, CUbStltui ·t riínt elfttóral. Se ~m passar mal,
d~vetá (OIMJUtat._ t.0111 o jui% eleitoral e. pedir um
11\édfco. do tRE.
.
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PROGRAMA

.

I - OPERAÇ0ESCOM BANCO COMERCIAL:
Desconto de Duplia~tas e Nota Promissória; Taxa nominal e taxa efetiva; Taxa antecipada
(de desconto) x taxa efetiva anual; Efeito das reciprocidades no computo da taxa de desconto e na taxa anual; Empréstimos de curto prazo "hot-money"; Contas garantidas. Determinação do custo real .
11- OPERAÇ0ES COM BANCO DE INVESTIMENTO:
Capital de Giro; Tipos de Operações; Pagamento no final, prestaQ!Ies periódicas, Juros periódicos e principal no final; Garantias; Taxa de abertura de a édito (TAC) e seu efeito no custo
efetivo de opera_ção; Empréstimos com correção pós-fixada .
111- OPERAÇOES COM FINANCEIRAS: .
Crédito direto ao Consumidor (CDC); Financiamento ao usuário de bens dunlvais; Cessões
de crédito (compra e venda de contratos de financiamento); Crédito pessoal; Cálculo de fatores, tabelas; Cálculo do IOC - Imposto s/Operações de Crédito; Custo para o cliente x
rentabilidade de financeira .
IV- OPERAç0ES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING): ·
Típos de LEASIN'G; Comparação do LEASI NG com financiamentos; Efeito F lscsl; Planos
de Pagamento; Cálculo das contraprestações; Cálculo da taxa efetiva, taxas flutuantea, repactuações; Cálculo das contraprestações com ISS embutido; Valor residual garantido.
V- TfTULO DE RENDA FIXA:
T(tulos prefixados: CDB, Letras de Câmbio, RDB; Tftulos pós-fixados: CDB, RDB; Letras
do Banco Central, LFT - Letras Financeiras do Tesouro, Conceito, emissão, negociaçio;
OTN fiscal. Conceito. Tabelas de valores para efeito tribuu!rio; Cálculo do valor de resgate
de CDB; Imposto de Renda sobre o ganho de a~pital para Htulos pré e pós fixadoa; Taxas•
brutas e taxas l(quidas. Comparações entre outros ativos financsiroa; Cálculo de valor de
resgate de t(tulos indexados pela OTN .
VI- APLICAÇ0ES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO (OPEN/OVER):
Tipos de papdis negociados no mera~do; Tftulos públicos. OperaçiSes via SELIC; Tftulos privados. OperaçiSes no mera~do ADM. Tributação dos ganhos de a~pital de curto prazo; Leglalação Fisa~l aplicável; Cálculos práticos.

esad
Escora' de Administraçio e·Negócios
Ruà Slo José.
99 andar • CEP. 20.010 RJ
40 . ~

~

Tel.: (021 221-7080 ~Telex 21 38.690

DATAS DE SAÍDAS
DEZEMBRO : 1 6-1 7-21 -23-24-28-30-31
JANEIRO:
4-6-7-11 -13-14-18 - 20-21

26 - 27-28
FEVEREIRO: 1-3
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REVEILLON

• O menor preço do mercado;
• Os melhores hotéis (5 estrelas);
• A melhor equipe formada por medico, tesoureiro e guias acompanhando o
grupo desde a saida até o retorno;
• O melhor vôo para Orlando sem escalas nos USA;
• Garantia de saida e chegada nos dias previstos;
• Programa 12. 14 ou 15 dias; .. . e de graça muito carinho.
• Passagem aérea de ida e volta;
• Guia acompanhante desde o Brasil;
• 1 O noites no hotel Orlando Twin Towers
(5 estrelas);
• Café da manhã;
• 2 dias inteiros em EPCOT;

• 2 dias inteiros em DISNEY;
• Passeios em Busch Gardens, Sea World,
• Cypress Garden e Cabo Ker•nedy;
3 noites em MIAMI no hotel Hyatt
Regency (5 estrelas);
City tour em MIAMI ;

Oferta de Lugares Umitados.
Reservas Sujeitas à Confirmação.

FECHE O CÂMBIO 30 DIAS
ANTES DO EMBARQUE

· ...
i~.
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tW
.

f

(.4 o 1° caderno o quinta-feira, 10/11/88

Brasil

JORNAL DO BRASIL

Meta é garantir
os altos-fornos
BRASfLJA - O Exército poderá deslo~
car tropa~ da Vila Militar, no subúrbio do Rio,
para Volta Redonda, a fim de auxiliar os
homens do 22° Batalhão de Infantaria Motorizada, tropa do sul fluminense que ocupou a
Companhia Siderúrgica Nacional na noite de
terça-feira. O objetivo principal é garantir as
instalações e evitar que os altos-fornos sejam
desligados, o que representaria prejuízos incalculáveis para o país.
O ministro do Exército, general Leônidas
Pires Gonçalves, está no Rio desde terça-feira
e lá tem mantido contatos constantes com o
comandante Militar do Leste, general Vilberto
Luís Lima. A determinação do ministro Leônidas de ocupar a Siderúrgica Nacional foi dada
com base na diretriz interna, assinada pelo
presidente José Sarney, de caráter sigiloso.
que dá orientação aos ministros militares sobre
como agir em caso de grave perturbaçao da
ordem. Esse foi o caso de Volta Redonda no
entender da cúpula do Exército.
'
A diretriz estabelece que as Forças Armadas devem assumir o controle dos serviços
essenciais, entre eles usinas e refinarias, em
caso de greve, permitindo que os funcionários
que desejarem trabalhar tenham acesso ao
local de trabilho, evitando, assim, a ação de
niaueteiro_
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Ocupação teve blindados e fuzis
Foi a mais espetacular mvasão da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta
. Redonda (RJ). Ocupada pelos metalúrgicos
desde as primeira horas da manhã de segundafeira, a usina foi tomada, no final da noite de
terça-feira, por aproximadamente 500 soldados da 22• Brigada de Infantaria Motorizada
(BIM), da vizinha cidade de Barra Mansa.
Com o apoio de quatro carros blindados, os
militares armados de fuzis e metralhadoras, no
entanto, não conseguiram desalojar os cerca
de 5 mil operários espalhados pelas instalações
da fábrica.
Desde 85 essa é a sexta invasão da siderúrgica pelo Exército e mais do que nunca os
ânimos estiveram exaltados. A invasão foi
baseada num mandado de manutenção de
posse deferido pelo juiz Roberto de Abreu e
Silva, da 3• Vara Cível de Volta Redonda. Ao
pedir o~ mandado, a CSN alegou a invasão de
propriedade que teria ocorrido durante a
ocupação dos operários. "Nós invadimos para
acatar uma decisão da Justiça e também seguindo ordem de Brasília", disse o coronel ·
Orlando Ferreira da Mota, comandante da 22•
BIM.
Do lado de fora , quem reagia era o
presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos, José Juarez Antunes, deputado fedeno I (..P-DT-RB

e_~ndicl::lto :1
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informando que a greve tinha acabado. A
tentativa de esvaziar o movimento fracassou e
a partir daí,em vez dos 300 operários que
passaram a noite em um restaurante, aglomeravam-se milhares de pessoas e o clima era
cada vez mais tenso.
"Vão lá, vão ver o que eles estão fazendo.
Vão ver como é difícil fazer democracia neste
país", vociferava o coronel Mota. Ele estava
irritado porque os grevistas tinham conseguido
deslocar um vagão de minério que foi de
encontro a um jipe do Exército. Ninguém
ficou ferido. Logo depois os metalúrgicos
conseguiram dar um banho de cal em parte da
tropa e dos veículos, usando uma canalização
da própria empresa.
Enquanto isso, o comando de greve garantia que COI)trolava completamente o setor de
aciaria. "E o coração da empresa. Lá se
produz o aço e com sua interrupção de nada
adianta o funcionamento do alto-fomo, porque a fabricação dos lingotes está impedida",
disse Juarez Antunes. Na sacada da aciaria se
podiam ver centenas de operários com barras
de ferro e dando jatos de extintores de incêndio, fazendo barulho e enchendo o ar de pó.
Mostrando muita disposição, os operários,
depois de passarem a noite reunidos, mantia
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orgânica padrão para seus municípios. Agora, não.
O Município tem sua autonomia políticoadministrativa e sua personalidade. O Estado não
pode invadir sua área de competência. Cada Estado
tem de atender aos princípios da Constituição
Federal; cada Município deve repetir os princípios
da Constituição Federal e da Estadual. No demais
'
'
sao autonomos.

-

Anistia fiscal
"A redação que constou no Art. 54 do tablóide
publicado em 3/9 com o novo texto da Constituição, a
respeito da anistia fiscal, não fez parte do texto
constitucional. O que aconteceu?" Alcebiades Eugênio (Rio).
O Artigo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que concedia anistia fiscal a débitos até 31 de dezembro de 1987, isentando-os de
multas , juros e outros encargos, foi retirado do
texto em votação do plenário da Assembléia Nacional Constituinte. Esta votação aconteceu no segundo turno.
· Portanto, tal dispositivo foi aprovado em primeiro turno e não recebeu a necessária confirmação
em segundo turno. Foi rejeitado. ··
·
O equívoco, no caso, está na edição de 3 de
setembro, com a complexidade que este trabalho
informativo possuía, diante da qu_antidade de votações e alterações e a exiguidade de prazos para a
publicação.
Note-se que o texto _da Constituição sofreu
outras mudanças após o .segundo turno, através da
redação final e ainda recebeu alterações antes de ser
publicado. No caso, entretanto, a falha foi de nossa
edição, no referido cadernó.
.
Ao longo da tramitação do Projeto dC Constituição, a imprensa procurou fornecer as informações de cada etapa. Naturalmente, só uma redação
final, oficial e promulgada, é que vale como norma.
Os anais da Constituinte guardam para á história
como cada assunto eSteve presente e deixou de estar
no texto , ao longo do processo de elaboração e
votação.
. O caso apresentado é de um dos assuntos que
suscitaram polêmica. E foi rejeitado no segundo
· turno de votações.

rraves oo mmrstto
do Exército, general Leônidas Pires Gonçalves. O general disse ainda que sua
função era garantir a execução da liminar
concedida pelo juiz Moisés Cohen, ao
m~ndado de reintegração de posse encammhado pela CSN. ·Para isso, completou, ~erá que retirar os metalúrgicos da
aceana.
Minutos antes do tumulto, o presidente da CSN, Juvenal Osório Gomes
disse ter esperanças que tudo se resolves~
se na noite de ontem . Após o conflito
entre metalúrgicos e soldados, ele não foi
encontrado para dar entrevistas.
ra1a~10
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que eseJarem trai:Jalflar tenflam aces o ao
local de trablllho, evitando, assim, a ação de
piqueteiros. Dessa forma, evita-se sabotagem
e se oferece o transporte necessário para o
trabalho. Não é missão primordial das Forças
Armadas pôr em funcionamento determinados
setores, porque não há gente especializada
para isso. Mas, em certos casos, como na área
das comunicações, por exemplo, na qual há
muitos técnicos nas Forças Armadas , eles
podem até fazê-lo, em caso de necessidade.
Essa norma interna da Presidência da
República fala sobre o funcionamento de setores essenciais, lembrando que deve haver
treinamentos de emergência para evitar paralisações danosas ao país. Nenhum treino, entretanto, tem sido realizado. Em terceira e última
instância, pode haver até a convocação dos
empregados das empresas em greve para executarem suas funções não como funcionários,
mas como recrutados pelo serviço militar. O
seu comparecimento torna-se, então, obrigatório e, caso o empergado não aceite a convoca~ão, será considerado insubmisso, ficando
sujeito a prisão, como se fosse soldado.
O Exército está acompanhando atentamente o desenrolar das greves em todos os
estados. Há uma preocupação muito grande
com as anunciadas paralisações no setor de
energia elétrica e, nos estados onde elas estão
prestes a acontecer, forças terrestre já estão
preparadas para entrar em operação e qcupar
os pontos estratégicos necessários.

0

A decisão do Exército de ocupar a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta
Redonda, foi tomada de comum acordo pelos
ministros-chefes do Gabinete Militar, general
Rubem Denys, e do SNI, general Ivan Mendes, e pelo ministro do Exército, general
Leônidas Pires Gonçalves, com o "aprovo"do Presidente José Sarney. Ao dar a informação; 11m BSSe$SOr do presidente da República explicou que, em qualquer greve que
venha a prejudicar um serviço essencial ao
país, como a de Volta Redonda, o Exército
será 11cionadó. ·De acordo com o mesmo
assessor, o governo, com a medida tomada na
Siderúrgica, espera que haja um retrocesso
nos movimentos g~vistas previstos para este.
ano em setores essenciais.
·
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lúrgicos, José Juarez Antunes, deputado federal (PDT-RJ) e candidato a prefeito de Volta
Redonda: "Essa é a democracia da Nova
República: invadir fábricas e prender operários." Seus protestos, no entanto, não comoveram os militares. Juarez e mais nove diretores do sindicato estão citados no mandado
. judicial e se entrasse na CSN seria preso.
Mas quem acabou detido foi o advogado
do sindicato, João Neri Campanário, que
tentou forçar a entrada na empresa. Acabou
com o temo de linho rasgado por uma baioneta e só foi liberado às 4h30 de quarta-feira.
Sem luz, já que todo o sistema elétrico foi
de,sligado - não se sabe se pelos operários ou
pelo Exército - e sob uma intensa barulheira
de ferros batidos pelos metalúrgicos dentro da
usina, o coronel Mota eJÇplicava a ação .. "Depois do que aconteceu segunda-feira, nós só
podíamos intervir. Essa festa vai ter que
acabar". A irritação do oficial era com a
patética tentativa da Polícia Militar de desalojar os operários. Não só não o conseguiu,
como os soldados foram ainda praticamente
enxotados da CSN.
A noite nervosa estava chegando ao fim e
operários e soldados disputavam palmo a palmo as dependências da fábrica. Uns não
entravam no território dos outros. Por volta
das 6h, mais operários da fábrica começaram a
chegar, atendendo aos inúmeros apelos feitos
pela companhia, através das rádios locais,

Risco -

Os professores das uiüversidades estaduais de São Paulo escolheram uma
manifestação de alto risco para marcar meia
centena de dias em greve. Hoje, 51° dia do
movimento, eles se juntarão aos funcionários
estaduais também em greve para um ato
público em frente ao Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, desafiando proibição expressa do governador Orestes Quércia. Há duas
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depois de passarem a noite reunidos, mantinham a mobilização por suas reivindicações:
os 26,06% não pagos quando do lançamento
do Plano Bresser em 87, como reposição
salarial, a URP de junho, readmissão dos
demitidos em outras greves e turno de seis
horas. O objetivo da paralisação é forçar o
julgamento do dissídio da categoria, a princípio previsto para hoje.
Os líderes do movimento já sabiam que,
com tamanho aparato militar, seria impossível
manter a ocupação da fábrica . "Lógico que,
dentro de algum tempo, eles vão retomar as
instalações, mas nós esperamos a saída do
Exército, retomamos ao trabalho e entramos
novamente em greve", avisou Juarez Antunes.
Seja como for, no final da manhã de
ontem era visível que o inipasse teria que ser
quebrado para evitar um conflito. O coronel
Mota deu garantias ao diretor do Sindicato dos
Metalúrgicos, Luiz Antônio Vieira Albano, de
que ele poderia deixar o local de ocupação e
negociar. De fato, ele fez o que pôde para não
quebrar sua palavra. Evitou inclusive que ó
oficial de justiça Vitorino de Jesus entregasse a
Albano uma citação. "Pelo amor de Deus não
faça . isso. Os soldados serão agredidos lá
embaixo", apelou um assessor jurídico do
Exército, puxando o funcionário da Justiça
pelo braço. Se Albano tivesse sido citado, não
restaria ao Exército outra alternativa se não
prender o sindicalista. '
semanas, uma manifestação dos professores
no mesmo local foi duramente reprimida pela
PM. "A nova Constituição prevê o direito de
reunião sem armas em locais públicos e um
governador não pode desmerecer a Carta
Magna da nação", disse o professor José
Alfredo Gomes Arêas, do Departamento de
Alimentos e Nutrição Experimental da Unicamp .

Pensão de companheira
"Estou confusa: a mulher não casada tem direito de
pensão?" Sheyla Martins Assis (Rio).
•
O assunto, Sheila, é tratado na legislação
brasileira há mais tempo. A Previdência Social
assegura pensão à companheira já há bastante
tempo.
. A companheira que tenha vivido pelo menos
cmco anos com o falecido tem direito à pensão.
A legislação previdenciária e o regulamento,
tratam deste assunto, como pode ser feita a prova e
assim por diante.
A nova Constituição não altera esta situação.
Para o futuro, depois que venham as novas leis
pre• idenciárias, a nova Constituição determina a
' reciprocidade. Isto é, a segurada também vai deixar
pe'lsão para o marido ou para o companheiro.
Pode acontecer que a "pensão" referida na
carta da Sheyla não seja a da Previdência Social. Aí
; ~cria de ser consultada a legislação específica do
: ~aso.
:
No g~ral, o direito brasileiro.~e~ amparado a
. ~m~an.herra. e com a nova ConstitUição est aten• dencia Já eXIstente é mantida e reforçada.

João Gilberto Lucas Coelho
Dúvidas sobre a nova Constituição podem ser esclarecidas
através de consulta ao JORNAL DO BRASIL, seçAo Cartas Vida Nova - . Avenida Brasil 500, f? andar, Cep. 20.949.
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eterno e a natureza
mais pura. Lá você vai
descobrir muitas coisas boas,
inclusive o novlssimo Hotel Praia
do Prado.
Conheça as praias virgens perto
de Porto Seguro (onde nos
hospedaremos durante a excursão)
Prado e Alcobaça, numa viagem em
·que você desfruta do conforto que
só as Solnaves podem oferecer. Venha
logo conversar conosco. O preço da
excursão é inacreditável, e ainda pode
ser financiado em 2 vezes, sem juros.
Verão o ano Inteiro e nessas condições,
só mesmo no sul da Bahia. E na
Soletur ou no seu Agente de Viagens.

Apena~ rec?mar
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EMBRATUR N~ 00942.00.41.3 • RJ
CENTRO: Rua da Quitanda, 20- Sobreloja (esq.
e/R. da Assembléia). Tel.: 221·4499
TIJUCA: Praça Saenz Pena, 45- Loja 10 . 1
(Shopping 45) - Tel.: 264-4893
IPANEMA: Rua Visconde de Plrajá, 351 . Loja A.
Ed. Forum- Tel.: 521·1188
'
BARRA: Av. Armando Lombardi, 800- Loja N .
Condado de Cascals - Tel.: 399-0309

da corrupcao
não resolve.
Vote em quem/
num cargo
público/
agtu• ... como
..
voce agtna.

..
JOAO CARLO SERRA
VEREADOR
.

45623

PSDB

O VOTO DA DIGNIDADE

fJORNAL

~~RASIL

za Edição

Brasil

D

quinta-feira, 10/11188

D

1° caderno

ri

3

Brizolismo golpeia o PMDB no Rio, Niterói e Resend~
Rogério Coelho Neto
Dos 70 municípios do Estado do
Rio, que somam em seu conjunto, 7
milhões 505 mil 704 eleitores, o exgovernador Leonel Brizola está capturando por antecipação, com a virtual
eleição do candidato do PDT, Mareeilo Alencar, o maior deles: a capital,
com 3 milhões 436 mil 802 votantes.
Em Niterói {291 mil 177 eleitores) ,
uma cidade que sofre a influência direta da capital, à qual se liga pela ponte
Presidente Costa e Silva e pelas barcas
e aerobarcos que circulam pela Baía de
Guanabara, o brizolismo também vai
conquistando, com a candidatura a
prefeito do deputado Jorge Roberto
Silveira, uma importante vitória por
antecipação.
Brizola contempla, dentro de uma
relação de 17 cidades com mais de 50
mil eleitores, que formam um bolo de 3
milhões 117 niil votos, mais uma vitória significativa: em Resende, sede da
Academia Militar das Agulhas Negras.
O candidato brizolista em Resende (59
mill30 eleitores) é o deputado federal
Noel de Carvalho, filho de um dos
mais importantes líderes do trabalhismo ortodoxo, o ex-prefeito Augusto de
Carvalho. No Rio, Niterói e Resende,
a grande vítima do ex-governador é o
PMDB, que sairá, nas três cidades com
eleição praticamente definida, sem representações expressivas nas Câmaras
de Vereadores.

Boca de urna- No município
de Nova Iguaçu {638 mil 777 eleitores)
- a maior concentração de votos do
interior - , as últimas pesquisas de
opinião mostram o candidato do PDT
a prefeito, Aloísio Gama, em crescimento. A eleição iguaçuana, segundo
os indicadores das últimas pesquisas de
opinião, vai para a boca de urna. O
adversário do brizolismo na segunda
maior cidade do Estado do Rio é o
empresário José Távora, da aliança
PTB-PFL-PSDB e pequenos partidos.
Candidatos briiolistas estão lutando, ainda, pau a pau, em mais cinco
cidades de médio para grande eleitorado, onde a eleição também deverá ser
decidida na boca de urna. Em São
Gonçalo (392 mil 220 eleitores), o
deputado estadual e engenheiro da
Petrobrás, Édson Ezequiel, vem em
processo de crescimento, há duas semanas, segundo atestam pesquisas conhecidas do lbope e do Instituto de
Matemática da UFRJ. O candidato de
confronto de Ezequiel é o atual viceprefeito do município, o médico Antônio Maia.
O deputado estadual Carlos Corrêa, uma liderança nova do brizolismo,
vai para a boca de urna em São João de
Meriti {240 mil194 eleitores) com José
Amorim (PDC-PMDB) e Alair Dias
Moreira (PL). Em Macaé {68 mi1469),
o médico Carlos Emir Mussi, do PDT,
enfrenta uma batalha final de campa·
nha com o candidato da aliança PLPMJ)B, Sílvio Lopes Teixeira. Em

Dificuldades em Caxias
As últimas pesquisas do Ibope e do
Instituto de Matemática da UFRJ mostram, com peque·nas variações, que o
brizolismo vai precisar de muita sorte
para virar a eleição em favor do candidato do PDT à Prefeitura de Duque de
Caxias (359 mil 092 eleitores), deputado
Jardanes de Oliveira. O Ibope dá para o
candidato da aliança PPL-PMDB-PTBPCB-PC do B-PS, Hidekel Freitas, 44%
das intenções de voto. Jardanes vem em
segundo lugar com 24%; e Messias Soares (PTR-PDC e outros pequenos partidos) em terceiro com 15%.
O prefeito Juberlan de Oliveira, irmão de Jardanes, não dá a eleição, porém, como perdida. Ele diz que ganhou
em 1985 do deputado Silvério do Espírito
Santo (PMDB-PFL), que ·contou com o
apoio de Hidekel, um pleito que o próprio PDT dava como perdido. A decisão
se deu nas duas últimas semanas, com a
participação direta de Brizola na campanha.
Das três cidades da Região Serrana,
que se incluem no grande circuíto turístico do estado, o brizolismo só sustenta
uma posição política melhor em Nova
Friburgo (82 mil 957 eleitores). Brizola
gravou uma série de mensagens para o

candidato pedetista, Carlos Guimarães,
mantendo a expectativa quanto ao seu
crescimento de hoje até dia 15. A polarização continua, no entanto, entre o candidato do PMDB, Paulo Azevedo, e o do
PFL, Olavo Leite.
Em Petrópolis (142 mil 625 eleitores), o PDT espera a adesão das forças
capitaneadas pelo PMDB e PSDB, que
apoiavam o renunciante Adilson Beck,
para tentar melhorar a posição do seu
candidato à Prefeitura, Sérgio Fadei. O
candidato do PSB-PT, Paulo Gratacósgovernou a cidade entre 1966 e 1968 e foi
cassado como subversivo pelo AI-5 fica, com a renúncia de Beck, numa
posição folgada e pode até fazer a maioria absoluta dos votos.
Em Teresópolis (69 mil 736 eleitores), as últimas pesquisas registram o
crescimento do candidato do PSB, o
·banqueiro do jogo do bicho Mário Tricano. O candidato- do PMDB e do prefeito
Celso Dalmaso, Luiz Barbosa, continua;
no entanto, liderando a eleição. Pedro
Jahara, do PFL, está em segundo, ·mas
bastante ameaçado por Trícano. José
·Elias Fonseca, do PDT, vem longe, em
quarto.

Volta Redonda (135 mi1297 eleitores),
o deputado federal e líder metalúrgico
Juarez Antunes polariza a eleição, para os pedetistas, com o médico Nélson
Gonçalves Filho, da coligação PFLPMDB. Juarez tem uma pequena vantagem nas pesquisas de opinião, que
não chegam a garantir sua vitória,
deixando a disputa na faixa do chamado empate técnico.
Em Campos, o brizolismo enfrenta
o seu mais duro teste, com o seu
candidato a prefeito, o deputado Antony Garotinho, sustentando, há uma
semana, uma luta de igual para igual
com o candidato da UDR, do PFL é do
PDS, Rockfeller de Lima. Rockfeller
leva uma vantagem de três pontos
percentuais sobre Garotinho , que era
até então o líder das pesquisas conhecidas.

0

Diante de menos de 300 pessoas, o
candidato a prefeito de Nova Iguaçu José Távora (PFL-PTB-PSDB) fez o
seu comício de encerramento na Praça
da Liberdade, em frente à estação do
trem. Nem a presença do senador Mário
Covas (PSDB/SP), anunciado como o
"campeão de votos", e a do candidato a
prefeito do Rio pelo PSDB, Artur da
Távola, conseguiram estimular o eleitorado do município. Recebida friamente,
ao participar de uma carreata pelas ruas
centrais da cidade, a cúpula dos tucanos
sequer foi correspondida nos acenos
dirigidos aos populares. Grande parte
da praça central ficou desocupada.

~::~,,,,.,, "''-

diu, atendendo pedido dos tribunais regionais, solicitar tropas federais para garantir a realização de eleições municipais
em 196 cidades em onze estados. Em
sessão realizada na noite de ontem 0 TSE
aprovou o envio de tropas em cidades do
Amazonas, Acre, Pará, Maranhão, Ceará, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Espírito Santo, Mato Grosso e
Rondônia.
• A partir de hoje e até 48 horas após a
eleição, nenhum eleitor poderá ser preso
ou detido, a não ser em flagrante de
delito ou em cumprimento de sentença
judicial por crime inafiançável.
• O secretário de Polícia Civil do Rio,
Hélio Saboya, baixou portaria proibindo
a venda de bebida alcoólica entre zero
.. hora do dia 15 e 6h da manhã de 16. Em
todo o Estado do Rio, a polícia estará em
regime de prontidão rigorosa a partir de
6h do dia da eleição.
• Pela primeira vez, o ex-governador
Leonel Brizola individualizou pedido de
voto para vereador. o beneficiado foi
João Carlos Guaragna, 75 anos, que
serviu de pombo-correio durante o exílio
de Brizola em Montevidéu e agora concorre à Câmara de Vereadores de Porto

Marcello fala como futuro prefeito
Num discurso em que sequer mencionou seus adversários, Marcello Alencar
afirmou ontem, durante comício em Bonsucesso, que será "eleito pela maioria
absoluta da vontade do povo" . O candidato do PDT anunciou que uma de suas
primeiras providências na Prefeitura será
chamar os credores para fazê-los "compreender que o Rio não pode ficar sem
escolas e sem merenda" .
Animado com o resultado da pesquisa do Ibope que lhe deu 39% de preferência no eleitorado, Marcello acha que,
eleito pela maioria, poderá dirigir-se
"com altivez" aos banqueiros e fornecedores com os quais a Prefeitura tem
dívidas que devem chegar a mais de Cz$
80 bilhões até o final do ano.
O único alvo de ataque de Marcello
foi o prefeito Saturnino Braga, chamado
de "traidor" do PDT, e cuja "incompetência" na gestão administrativa do município o estaria levando a "amargar" a
atual situação de falência do Rio.
Aquecimento - O comício de
ontem, num pequeno trecho delimitado
na Praça das Nações, serviu, segundo os
pedetistas, de "aquecimento" para os
dois eventos que marcarão o encerramento da campanha de Marcello: a concentração no Largo da Carioca, sexta-feira; e
o último comício antes da eleição, na
Praça 1° de Maio, em Bangu, -com a
presença do ex-governador Leonel Brizola.
Bonsucesso, na Zona da Leopoldina,

é um dos bairros cariocas onde há maior
número de indecisos - 17%, segundo
cálculos da coordenação de campanha do
PDT. Curiosamente, entre os indecisos
estariam 11% de eleitores brizolistas que
ainda não se decidiram a apoiar Mareei·
lo. Não foi à toa, portanto, que o candidato do PDT citou sete vezes o nome de
Brizola durante pouco mais de 20 minutos de discurso, listando obras de sua
gestão como prefeito e a colaboração
mantida com o então governador.
Concentrada no pequeno espaço des-

tinado ao comício, a multidão engrossada
por cabos eleitorais de dezenas de candidatos a vereador ouviu com atenção, nias
sem empolgação, os sucessivos discursos
- amplificados por 32 caixas de som cóm
20 mil watts de potência - de apoió a
Marcello e a Brizola para a Presidência
da República. Em cima do palanque
armado, o único candidato desanimaao
era o cantor Naum, do PSC, prejudicado
pela decisão do Tribunal Regional Eleitoral de proibir o uso de seu nome porct~e
outro candidato a vereador já o utilizata.
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O Governo de Minas informa que a situação em todo o estado, ao contrário do que
dizem alguns jornais, é de absoluta tranqüilidade, com a Polícia Militar coesa e disciplinada
em torno de seu comandante, Coronel Jair José Dias, e submetida às ordens do Exmo. Sr.
Governador Doutor . Newton Cardoso, chefe supremo da corporação, como manda a
Constituição do Estado de Minas Gerais.
Por oportuno, o Governo esclarece que encaminhou à egrégia Assembléia
Legislativa, na última segunda-feira, mensagem que assegura ao funcionalismo mineiro· ·
·1·
·
CIVIS,
m11tares.
ce 1et1stas
e aposenta dos- aumen t o m éd'10 da ord em de 7501
;o mensagem
esta que vinha sendo elaborada por técnicos da Secretaria da Fazenda há 15 dias, até ser
conclufda no último fim de semana.
O Governo de Minas Gerais_condena com veemência a ação de conhecidos policiais
militares reformados que tentaram usar a questão salarial da PMMG para tirar proveito
polftico-eleitoral em beneffcio de partidos de oposição aos quais estão filiados. Esta ação,
conforme depoimento de seus instigadores, chegou a assumir reprovado caráter
conspiratório contra as instituições democráticas, numa manobra inaceitável pelo ordeiro
povo mineiro e rechaçada com firmeza pela autoridade legitimamente constituída, que em
nenhum momento transigiu- ou transigirá- na defesa de postulados sagrados como a
manutenção da ordem, da disciplina, do princípio da autoridade e da seriedade na
- da COISa
· pu'bl'lCa - em que Se ·lnC1UI· a f ormu 1açao
- da po II't'ICa Sa Iana
· I dO
COn dUÇao
funcionalismo Civil e militar.
~.-~-----------------------:.....__ __..-..d~e.~rre oeto.--c..J_LL.;,-~--~-~..__~--8econbecida de
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Galil volta como favorito
PMDB dá sigla a
quem acusava de
dedo-duro em 79
ice-líder
V
do governo Ernesto Geisel na Câmara
dos Deputados,
pela antiga Arena, de 1975 a
1979, quando ganhou fama de direitista, o exdeputado Eduardo Galil, 43, retoma à vida pública
como o provável prefeito eleito de
Trajano de Moraes, na Região Serrana. Os adversários de ontem, do antigo MDB, receberam Galil no PMDB,
que ainda conta com o apoio dos
velhos aliados, distribuídos entre o
PDS e o PFL, e dos brizolistas do
PDT. Só o pequeno PT local está
contra Galil.
Galil não vê contradição em estar
disputando a eleição municipal pelo
PMDB. Diz que apenas aceitou "uma
composição política municipal" em
que os partidos reunidos acharam que
deveria concorrer pelo PMDB. O que
importa, no momento, é seguir seu
"líder e querido amigo" Moreira
Franco, governador do Rio de Janeiro.
Em nome dessa amizade, desistiu
de concorrer em 1986 como vice do
candidato a governador pelo PDS, o
cantor Aguinaldo Timóteo, para não
tirar votos de Moreira no interior.
Agora, seus pl~nos são outros. Candi-

dato do atual prefeito, João de Moraes, do PFL, não esconde sua pretensão: eleito prefeito, obter apoios para
disputar a eleição para governo do
estado.
Dedo-duro - Com a economia voltada para a agropecuária, Trajano de Moraes- 7 mil eleitores e 14
mil habitantes - foi sempre celeiro .
de votos para Galil, um filho da terra
que se elegeu pela primeira vez em
1966 como vereador, aos 21 anos de
idade, e foi genro do falecido governador Raimundo Padilha. Considerando-se grande amigo do expresidente João Figueiredo e do atual
candidato a prefeito de São Paulo
pelo PDS, Paulo Maluf, esse promotor de Justiça se projetou mesmo na
política quando foi vice-líd~r na Câmara do governo Geisel. Epoca em
que ganhou fama de dedo-duro.
Em 1977, por exemplo, ocupou a
tribuna da Câmara para acusar o
Cebrap (Centro Brasileiro de Análise
e Planejamento), entidade de São
Paulo voltada para pesquisas na área
de ciências sociais, de estar infestado
de comunistas. O então sociólogo e
hoje senador Fernando Henrique
Cardoso (PSDB-SP) recebeu o rótulo
de "ligado ao movimento comunista".
O nome de Galil aparece ainda no
episódio da cassação do então deputado Marcos Tito, de Minas. Tito
havia proferido discurso na Câmara e
Galil, rebatendo no dia seguinte, disse que era "cópia de uma manifesto
do PCB pregando a derrubada do
governo Geisel pela luta armada".
Hoje se defende: "Sempre ~e bati
contra a sua cassação, que foi uma
gravíssimo equívoco do Geisel."

a·11

- · ••-

- ---r -•·~- ~""""'.-;•-y&Q QUIQlltVQ

IC:JUUU

de Brizola em Montevidéu e agora concorre à Câmara de Vereadores de Porto
Alegre pelo PDT.
.
• As 150 pessoas ~ue compareceram
Associação dos Moradores de São Mar- '
cos, periferia de Salvador, em busca de
tfquetes do programa de distribuição gratuita de leite foram surpreendidas por
uma exigência: só seria atendido quem
tivesse em mãos um santinho do candidato a vereador pelo PFL Cícero Vilas
Boas.
• Em Campo Maior, município do Piauí
distante 98 km de Teresina, o vereador
mais votado deverá ser Edi1Ulr das Éguas
ou Edmar de Barros Chaves, 44 anos,
calouro em política mas popular como
vendedor de éguas.
• O presidente do PCB na cidade baiana
de Juazeiro, Jairo Pereira do Nascimento, candidato a vereador, dirigia em alta
velocidade e embriagado. Foi preso porque a imunidade não cobre bebedeira.
• O jornal universitário Algo a Dizer
lança no Rio edição com 20 mil exemplares e 5 mil cartazes contra o voto nulo.
Um dos cartazes usa a figura de três
macaquinhos como símbolo de alienação
para criticar a campanha do macaco Tião.
• Enquanto prepara o lançamento de seu
novo LP Mil Tons, marcado para o final
deste mês, Milton Nascimento faz campanha no Rio por Chico Alencar, candidato
a vereador pelo PT.
• O candidato a prefeito de Francisco
Morato (45 km de São Paulo) pela coligação PSB-PDC, Aroldo Adão da Silva,
sofreu atentado no começo ~ madrugada de ontem.

onauçao a coisa pú ICa - em que se inclui a formulação da política salarial do
funcionalismo civil e militar.
Reconhecida den:
e. fQI.a Mi~s como corporação que orgulha os filhos destas
montanhas, a Polfcia Mi 1 r de Mlnas Gérais em nenhum momento rendeu-se aos cantos
de sereias das nostálgicas vivandeiras, que. hoje na reserva. trilharam sua carreira
golpeando as instituições democráticas. em flagrante e intolerável desrespeito ao
julgamento popular manifestado através do voto livre e universal. Integrante ativa da
história de Minas Gerais, a Polícia Militar tem permanecido voltada inteiramente para suas
tarefas de manutenção da ordem pública e proteção das instituições permanentes de
nosso Estado.
No recente episódio do reajuste salarial do funcionalismo, em que os eternos ·
antidemocratas tentaram violentar a disciplina da tropa em proveito próprio, a PMMG deu
mais uma vez inequívoca demonstração de lealdade ao seu comandante supremo, o
Exmo. Governador do Estado, comportando-se de maneira equilibrada e alheia às
manipulações de natureza polftico-eleitoral.
De sua parte, o Governador Newton Cardoso. sensível à questão salarial do
funcionalismo. cujo poder aquisitivo é diariamente corroído por impiedosa inflação. em
nenhum momento deixou ferir sua autoridade de chefe da corporação e de responsável
pela condução dos destinos políticos e administrativos de Minas. Tal comportamento. de
resto condizente com o das figuras maiores que conduziram as Minas Gerais ao longo de
sua história. faz justiça ao próprio povo mineiro, indobrável na sua vontade. intransigente ·
na defesa da ordem. seguro e destemido no cumprimento de seus deveres com o Estado
e o país.
.
Exatamente por esta identificação entre povo e governante é que. eleito em 1986.
vem o Governador Newton Cardoso conduzindo os destinos de Minas com altivez e
equilíbrio, determinação e responsabilidade. ampliando por todo o Estado sua liderança
polftica, como se verificará após as eleições municipais, para desespero das carcomidas
oligarquias que sempre exploraram o povo mineiro, em nome de promessas nunca
cumpridas e de um futuro que se punha cada vez mais distante.
O iminente desastre eleitoral dos inimigos do povo foi na verdade o principal motivo
para a frustrada tentativa de se tentar jogar a intocável Polícia Militar contra as instituições
mineiras, com desdobramentos imprevisíveis, numa ação deletéria que tem o repúdio do
Governo e do povo de Minas Gerais, sabedores da posição histórica que o Estado detém
na vida nacional. Por isso mesmo receberão do nosso povo a condenação inclemente
reservada aqueles que atentam contra a vontade popular.
Minas, no dizer de um de seus filhos, está onde sempre esteve. Tranqüila. mas
vigilante, firme, porém sensível aos anseios de sua gente, ordeira, mas imperdoável com
os que ousam macular sua história, e sobretudo unida em torno de seus governantes.
Serafim Lopes Godinho Filho
Secretário-Chefe da Casa Civil
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Aproveite melhor este 15 de
mínimo de 3 diárias consecutivas,
novembro com um carro da
você não pagará nada pelos
Localiza National. Alugando um quilômetros rodados.
carro no período de 11111, sexta- Faça já sua reserva. São
feira, a 16111, quarta-feira, por um 150 agências em todo o Brasil.

Central de Reservas
Localiza National.
~ Disque grátis

o ~ f!!~ia!?t2;!~~212·2322
Ou em seu Agente de Viagens.

Condiçõu Comp/ernentelfls:
Promoçao válida em todo o Brasil
para /ocaç()es de, no minimo, 3d/árias
para carros alugados a partir das 09:00 horas de
sexta· feira, dia 11111188, e devolvidos até as 17:00 horas
de quarta·feira, dia 16/11188, na mesma c Idade, com
pagamento á vista e mediante disponibilidade áe
veiculas. Demais condlç()es em nossa tarifa econtratode locaçao.
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e outras boas marcas.

Localiza 11 National

SINAL VERDE PARA VO Ci ALUGAR UM CARRO.

Aceitamos

lodosos ,

Cartbestlft
Crédito.
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Vida Nova
Os novos recursos

..

"Sou estudao- -!!!!1!111--~- ~~·
te de Direito e gostaria de esclarecer dú- ~~=~~~=~~~...,
vidas sobre habeasdata, mandado de
injunção, mandado
de segurança, mandado de segurança
coletivo, ação de inconstitucionalidade,
intervenção, Conselho da República e
Conselho de Defesa
Nacional." Domênica Mendonça Costa ~...-_ _ _ _ _ _ _.....:.
(Rio).
A carta da Domênica é longa, com uma gama
imensa de assuntos e o espaço da coluna não vai
ser suficiente para uma resposta completa. Será
feito o possível.
Habeas-data: ação na Justiça, de qualquer
cidadão, para ter acesso ou corrigir iformações
que sobre ele constem em bancos de dados de
uso público ou de entidades governamentais. É,
portanto, o acesso às informações a respeito da
própria pessoa do impetrante. Não confundir
com o direito à informação geral, perante os
órg~os públicos, desde que não sigilosa por
mottvo de segurança.
Mandado de injunção: também providência
judicial de iniciativa de qualquer cidadão, quando a falta de uma norma regulamentadora esteja
inviabilizando o exercício de direitos e liberdades
constitucionais ou das prerrogativas de nacionalidade, soberania e cidadania. Alguém estranhou a
presença do termo "soberania"; é que agora
existe consagrada no texto constitucional a "soberania popular" através do voto, referendo,
iniciativa de leis, plebiscito. No mandado de
injunção, a justiça vai suprir a falta de norma,
regulamento, lei ou providência e determinar
c<;>m?, naquele. caso concreto apresentado, o
direito será reahiado e assegurado.
Mandado de segurança: continua com o
sjgnificado tradicionalmente adotado no Brasil.
E medida judicial para proteger direito líquido e
certo, quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou agente
investido de atribuições do poder público. Desde
que foi implantado no Brasil na década de 30, o
mandado de segurança beneficia apenas aqueles
que são autores da ação.
Mandado de seguraQça coletivo: eis a grande inovação, de certa maneira contrariando a
tradição do mandado de segurança. Uma associação qualquer, com mais de um ano de funcionamento, pode entrar com a medida em defesa de
interesses dos seus membros ou associados. O
mandado de segurança J?Ode ser impetrado também por partido político e, neste caso, não
adstrito a interesses apenas dos filiados. Esta
medida, se bem utilizada, poderá até desobstruir
as vias judiciais, pois ao invés de centenas de
particulares, poderá haver, diante de determinado problema, um mandado de segurança coletivo. Caso dos mutuários do sistema financeiro da
habitação, de direitos sonegados a toda uma
categoria e assim por diante.
Ação de inconstitucionalidade: a chamada
L--~-~!.;..;....;.d_
ireta de inconstitucionalidade ganha ..~~c-.1•--
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Becl{ renuncia ,e Rattes

PSDB não faz frente com PT

pode apoiar nome d<LPI!I

Montoro diz que
só Serra pode
derrotar Maluf

O candidato da Aliança Popular e
Democrática (PMDB, PSDB e pequenos partidos) à Prefeitura de Petrópolis, Adilson Beck, renunciou ontem,
deixando os partidos que o apoiavam
livres para apoiarem, provavelmente, o
candidato do PDT, Sérgio Fadei. A
decisão de Beck, sob a alegação de que
precisava se defender de "uma falsa e
malévola campanha de infâmia", foi
cristalizada no último domingo, depois
de uma reunião entre ele, o prefeito
Paulo Rattes, a deputada tucana Anna
Maria Rattes e o alto comando do
PMDB petropolitano.
Beck anunciou que vai processar o
seu adversário do PSB-PT, Paulo Gratacós, o ex-deputado Leonidas Sampaio e o advogado do Partido Socialista
Brasileiro, Waldir Pietri. O advogado
do PSB, no dia 1° deste mês, entrou
com requerimento junto ao Juiz da 2°
Vara Criminal de Petrópolis, Nuno
Soares Vaz Filho, pedindo para tomar
pública denúncia do promotor Cláudio
Luiz Braga Delitorto contra Beck. O
candidato renunciante vai processar
seus adversários com base em um trecho, não muito claro, da denúncia:
"Em virtude de possivelmente ter utilizado capital da Malharia Aguiar para a
confecção de panfletos na última
eleição".
Reuniões - Embora exista uma
tendência dos pemedebistas em ap~iar
Fadei, do PDT, um grupo do part1do
do prefeito Paulo Rattes defende, também, o lançamento de uma espécie de
anticandidato para sustentar com Gratacós um final de campanha radical.
Uma terceira corrente, menos influente, quer levar o PMDB a apoiar a
candidata do PV, Kátia Chalita. Beck,
depois de uma série de reuniões com
sua equipe, resolveu incluir na cartarenúncia as providências que vai to-

ÃO PAULO-O PSDB, que vinha
S
sendo procurado pelo PT desde a
última sexta-feira para apoiar a candidata

mar, "em defesa de sua honra". Elas
são as seguintes:
1- Pedir providências legais ao fôro
quanto ao fornecimento de documentos ideologicamente falsos.
2- Encaminhar à Justiça Eleitoral
pedido de impugnação de candidatos
que desrespeitam o Código Eleitoral
em vigor.
3 - Requisitar judicialmente à Rádio Imperial fita relativa ao debate político na sede da Associação Comercial
com a finalidade de processar civil e
criminalmente o engenheiro Paulo
Gratacós.
4- Representar à OAB de Petrópolis contra o advogado Waldir Pietri.
Na carta, Beck acusou Gratacós,
em 1966, quando disputou e ganhou a
Prefeitura de Petrópolis, de ter induzido ao suicídio, "pela criação de um
clima emocional", o advogado Fabiano
Pércia Gomes, que era candidato a
vice-prefeito na chapa de José Cardoso
Lemos. Gratacós só hoje responderá as
acusações do candidato renunciante.

do partido à Prefeitura de São Paulo, Luiza
Erundina, rejeitou a proposta em nota que
acusa os petistas de tentarem "manobras
eleitoreiras visando a confundir os eleitores". Assinada pelo presidente nacional
dos tucanos, ex-governador Franco Montoro, e pelo presidente regional, deputado
estadual Waldir Trigo, a nota acrescenta
que o candidato do PSDB, deputado José
Serra, "reúne forte apoio em todos os
setores da população" e "é o único em
condições políticas e capacidade para derrotar o Sr. Paulo Maluf'.
O secretário-geral do PT, deputado
estadual José Dirceu, depois de muita
insistência, conversou pelo telefone, às 17h
de ontem, com o secretário-geral do PSDB
em São Paulo, José Maria Monteiro. Uma
conversa difícil para quem pretendia unificar as chamadas forças progressistas em
São Paulo. "Eles não querem nem conversar", afirmou, irritado, Dirceu, ao desligar
o telefone. Ele havia proposto a Monteiro
a "chamar o Covas para uma conversa
séria sobre o quadro eleitoral". Segundo
Dirceu, o PT continua disposto a discutir a
aliança.
Brizola -O PSDB descartou a
frente das esquerdas desconfiado das intenções do ex-governador Leonel Brizola, do
PDT, que foi à TV pedir votos para
Erundina. Para os tucanos, Brizola quer
apenas se projetar em São Paulo, um
estado onde seu partido praticamente não
existe.
Os tucanos queixam-se ainda de que a
candidata do PT não reúne apoio eleitoral
suficiente para justificar a retirada da candidatura Serra. A justificativa para essa
posição, segundo assessores do PSDB, são
sondagens eleitorais feitas por rádios paulistanas, onde tanto Erundina quanto Serra

estariam com cerca de 12% das intenções
de voto.
Diferente de 85 -Em Recife,
o senador Fernando Henrique Cardoso
(PSDB-SP), ao rejeitar a possibilidade de
adesão de seu partido à frente de esquerdas
proposta pelo PT em São Paulo, disse que
a situação de agora é diferente de 1985,
quando defendeu uma aliança entre
PMDB- seu partido na época- e PT
contra Jânio Quadros.
"Em 1985 havia havia uma possibilidade de união porque eu tinha chances reais
de derrotar Jânio Quadros. Agora é diferente e uma desistência poderia ser contraproducente, aumentando a distância que
Maluf conserva do~ demais postulantes",
argumentou.
Fernando Henrique disse que tem outro argumento contra a frente defendida
pelo PT: "Chego\1 a época em que precisamos ter partidos com cara própria, e isso
não será possível se formos fazer uma
aliança agora." Acrescentou que por isso
defendeu a eleição em dois turnos já nestas
eleições, "para permitir que todos pudessem se expressar no primeiro turno e
discutir as alianças só no segundo".

'Seu' Sylvio, do TRE, vai
ter hoje um dia especial

tlellttlll><JUI

Seu Sylvio faz 73 anos. Hoje, ao meio-dia,
na Igreja de Santa Cruz dos Militares, vizinha
ao Tribunal Regional Eleitoral, ele superará a
modéstia e a simplicidade que o caracterizam
para receber cumprimentos dos que, em 43
anos de serviço no TRE, aprenderam a admirá-lo e respeitá-lo. Mas esse (sua idade) é um
dos assuntos de que o diretor-geral do TRE,
Sylvio Annecchim, não gosta de falar. O outro
é a política.
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ação direta de inconstitucionalidade ganha novos
contornos. Agora ela pode ser motivada pela
ofensa de uma lei, decreto, ou norma ao texto
constitucional, como tembém pela omissão. Ou
seja, pela falta de norma legal para viabilizar um
princípio constitucional nos seus detalhes. Neste
último caso, o Supremo apenas dará ciência ao
Poder competente para adotar as providências; o
Congresso não tem prazo expresso, mas, se for a
omissão de medida administrativa o prazo é de 30
dias. Podem ser autores da ação de inconstitucionalidade: presidente da República, mesa do
Senado, da Câmara ou de Assembléia Legislativa, governador de estado, procurador-geral da
República, Conselho Federal da OAB, partido
político com representação no Congresso e confederação sindical ou associação de classe de
âmbito nacional.
A ação de inconstitucionalidade é proposta
perante o Supremo Tribunal Federal. A suspensão da vigência da lei considerada inconstitucional cabe ao Senado.
As ações anteriores- habeas-data, mandado de injunção e mandado d~? segurança dependem de contra que autoridade são propostas para se saber qual o juízo competente. A
Constituição esclarece em detalhes esta competência.
A intervenção federal em estados e no
Distrito Federal ou dos estados em municípios é
regulada amplamente feia Constituição. No caso
da intervenção federa dependerá de aprovação
do Congresso Nacional (Art. 49, IV) embora às
vezes possa ser provocada por solicitação do
Judiciário ou do próprio Legislativo. O decreto
de intervenção será assinado pelo presidente da
República.
No caso da intervenção federal, o pa~l dos
Conselhos da República e da Defesa NaciOnal é
opinativo. Isto é, eles devem obrigatoriamente
ser consultados previamente pelo presidente,
mas não têm poder decisório. São órgãos de
"consulta" do Presidente.
·
O Conselho da República é um órgão de
caráter civil, com membros que representam o
Executivo e o Legislativo. Já o Conselho de
Defesa Nacional tem caráter mais militar, embora com a participação dos presidentes das duas
casas do Congresso.
Os casos em que pode ocorrer a intervenção
estão bem esclarecidos e enumerados na Constituição, nos Arts. 34 e 35 citados na carta da
prezada leitora. O Art. 36 explica o processo de
decisão a respeito, em cada caso.
Uma leitura atenta de tais dispositivos resolverá as dúvidas da estudante de Direito.
Alerte-se para o caso excepcional - garantir execução de lei federal e assegurar certos
princípios- se a intervenção limitar-se a suspender um ato impugnado perante a Justiça, será
dispensada a apreciação congressual. Tratar-se-á
de mero cumprimento de sentença.
Lamentando a exigüidade do espaço para
um maior detalhamento e os limites da finalidade
desta coluna- que não tem o objetivo de debate
jurídico ou acadêmico e, sim, de esclarecimento
aos leitores em geral- espera-se haver atendido
em parte às questões levantadas pela Domênica,
a quem desejamos boas provas de final de
semestre na Faculdade de Direito.

João Gilberto Lucas Coelho
Dúvidas sobre a nova Constituição podem ser esclarecidas
através de consulta ao JORNAL DO BRASIL, ~o CartasVida Nova - . Avenida Brasil 500, fJ' andar. Cep. 20.949.
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Marcello diz que não é
a favor de imposto maior
O candidato do PDT à Prefeitura do Rio
de Janeiro, Marcello Alencar, gastou boa
parte do comício realizado no Largo da Penha,
em frente ao Parque Shangai, na Zona Norte,
explicando que não pretende aplicar uma
política de aumento de impostos se for eleito.
Esse é o tema que seus adversários mais têm
explorado nos últimos dias de campanha,
desde que Marcello disse, num debate no
JORNAL DO BRASIL, que pretende indexar
o IPTIJ, ou seja, corrigir o valor a ser pago
mensalmente.
"O~ nossos adversários se grudam na idéia
do aumento do IPTIJ, que é uma sigla maldita.
O imposto é sempre mal recebido pelas populações. Mas eu não serei o prefeito do aumento de impostos. Nunca farei qualquer ação no
sentido de não considerar que o imposto
deverá ser reservado aos que podem pagar",
disse Marcello.
Ele aproveitou para distribuir farpas aos
seus adversários, sem, porém, citá-los nominalmente. "Uns confundem morro com bandi-

do, enquanto aguardam os ricos dinheiros para
fazerem programas enormes", disse Marcello
sobre o candidato do PMDB, José Colagrossi.
"Outros dizem, com cinismo, que vão fazer o
órlibus da liberdade, como se entendesse de
liberdade um homem que foi parceiro dos
ditadores", disse, referindo-se a Alvaro Valle,
candidato do PL.
Nesta última semana de campanha, Marcello Alencar vai ter· o reforço diário da
presença do ex-governador Leonel Brizola no
programa do horário eleitoral gratuito e vai
participar de concentrações em vários bairros,
encerrando, no sábado, com um comício em
Bangu, na Zona Oeste.
Ao contrário de outras campanhas, o PDT
não fará nenhum comício na Cinelândia. O
comício do Centro será no Largo da Carioca,
na sexta-feira. O candidato mais atacado por
Marc~llo Alencar, neste final de campanha,
será Alvaro Valle. Hoje, a radialista Cidinha
Campos vai aparecer no programa do PDT, no
. horário eleitoral gratuito, fazendo uma denúncia contra Valle.

"Ele nunca diz não a alguém." Funcionários, representantes de partidos, candidatos,
ádvogados e repórteres, todos os que se aproximam da mesa do seu Sylvio - atulhada de
pastas, papéis com anotações, bandejas amarela e laranja para entrada e saída de documentos, um velho suporte de carimbos e
uma campainha, cobertos com a poeira do
tempo - descobrem logo que ele sempre
arranja um tempo para atendê-los.

Pasta preta - Pois é o seu Sylvio
quem pode cfar resposta sobre os processos
que estão correndo no tribunal, sobre os novos
dispositivos . da lei eleitoral ou sobre o que
deve ser feito para recorrer à Justiça. Mais do
que a recém-fundada Secoin- a Secretaria de
Informática do TRE -, ele é o verdadeiro
banco de dados do órgão: ex-diretor administrativo, depois de ter chegado ao antigo Palácio Monroe requisitado ao Tribunal de Contas
da União, em 1945, foi chefe de contabilidade
e auditor, antes de galgar a diretoria geral em
1967.
Antes de sofrer um acidente vascular cerebral, há quase três anos, o expediente de
Sylvio Annecchini no TRE começava às 9h e
em época de eleição se estendia noite adentro.
Atualmente, ele sobe as escadarias do prédio
da Rua Primeiro de Março às 13h15 e mantém
o hábito de dar uma passa~inha pela diretoria
financeira todos os dias. As 15h se dirige ao
segundo andar, onde já o esperam pilhas de
documentos a assinar, problemas e dúvidas e
resolver. Nos dias de sessão na Sala do Plenário, é dos últimos a sair. E durante muito

tempo levava processos para analisar em casa,
numa surrada pasta preta.
Tímido, seu Sylvio- freqüentou a Faculdade de Medicina mas não se formou, e não se
sente à vontade quando o chamam de doutor,
apesar de entender mais de Justiça que muito
advogado e redigir como poucos, como atesta
o presidente do TRE, Fonseca Passos - fica
vermelho diante da máquina fotográfica. Fala
baixinho, dedicando atenção ao estagiário de
jornal como a um juiz eleitoral. E justifica sua
posição de "totalmente neutro" em política,
f corando mais uma vez, ao lembrar que tem
que tratar diariamente com pessoas de todos
os partidos, de vários matizes ideológicos.

NÃO FIQUE ILHADO, HOSPEDE-SE EM GRAMADO

• 4 noites em Gramado, no magnífico e aconchegante Hotel Serra Azul.
• 2 noites em C3xias do Sul, no Hotel Alfred Palace, e 1 noite em Porto Alegre, no Hotel Alfred.
• 8 refeições.
• Show folclórico gaúcho.
• Visita a Gramado, Canela, Lago Negro, Parque Knorr, Cascata do Caracol, fábricas de
chocolate caseiro, malharias, Nova Petrópolis, Caxias do Sul, Bento Gonçalves,
Garibaldi, Vinícola Aurora e City Tour em
Porto Alegre.
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CENTRO: Rua da Quitanda,"20 ·Sobreloja ·Te I.. 221.4499
TIJUCA: Praça Saens Pe~a . 45 · Loja 10 I· Tel.. 264.4893
BARRA: Av. Armando Lombardi, 800 ·Loja N · Ed. Con. de Case ais · Tel.. 399.0309
IPANEMA: Rua Visconde de Piraja, 351 ·Loja 105 · Ed. Forum · Tel.. 521.1188
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Juiz acha grave caso

Os candidatos do .Rio

dos talões de leite
O juiz coordenador da Fiscalização
da Propaganda Eleitoral, Paulo César
Salomão, considerou "um fato grave",
que pode resultar na cassação da candida·tura do candidato a vereador Túlio Simões (PFL), a autuação de dois cabos
eleitorais do candidato quando distribuíam tiquetes do programa nacional do
leite, de responsabilidade da Secretaria
Especial de Assistência Comunitária Seac com propaganda eleitoral de Simões
na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na
Taquara. De acordo com o flagrante
lavrado na Polícia Federal contra Luiz
Gonzaga Neri e Sandra Rodrigues Soares, junto com os tíquetes da Seac
apreendidos havia fichas de família pertencentes ao Centro Comunitário de Rocha Miranda e uma relação com nome e
endereço de beneficiários.
Essa é a 138 infração envolvendo o
candidato Túlio Simões. As outras, já
registradas na Justiça Eleitoral para efeito de providências, vão de veículo
apreendido e comitê ilegal e propaganda
fora das especificações legais. O juiz
Paulo César Salomão admitiu que, com
base no auto de infração e o material
apreendido pelos federais, poderá sugerir
ao TRE a cassação do registro do candidato, que, além disso, se for configurado
crime eleitoral, poderá sofrer prisão de
até quatro anos. O partido poderá também sofrer sanÇões e seu presidente qualificado crimninalmente.
Há cerca de 200 denúncias contra
candidatos sendo examinadas pela Justiça
Eleitoral, além dos casos de Túlio Simões

e Ruben Quaresma (PDT), ouvido semana passada pela Polícié:l Federal. Entre os
denunciados, figuram Evandro Mendes
(PDS), Alan Kardek (PJ), José Carlos
Mello (PS), Nancy Costa (PTR) e Clemir
Ramos (PDT), que utilizaram carros sem
utilização, valeram-se de entidades sem
autorização para abrigar propaganda
eleitoral ou não respeitaram as especificações. De acordo com o juiz Paulo
César Salomão, que diz reproduzir o
ponto de vista de vários cndidatos com
quem conversou, "a fiscalização é dura
mas democrática". Ele acha que a vantagem maior é que ela está mantendo a
cidade limpa.
A Primeira Zona Eleitoral, onde funciona a fiscalização, registrou também
ontem o caso do vereador Emir Ahmed,
líder do PDT na Câmara e candidato à
reeleição, preso quando transportava material de propaganda para seu comitê, na
Tijuca, no carro oficial destinado a seu
uso. Ahmed alegou que teve de retirar o
material às pressas deseu gabinete devido
a um alarme de bomba.
No ponto de venda de jogo do bicho
localizado à Rua Sacadura Cabral, 217,
próximo à Justiça Eleitoral, continuam a
ser vendidos talões de aposta com os
nomes do candidato a prefeito pelo PDT,
Marcello Alencar, e do candidato a vereador Dininho, do Pasart. Vários pontos
no Centro da cidade vendem talões com
os nomes do candidato do PDT e candidatos a vereador dos partidos com que o
PDT fez coligação e ainda outros, como o
PFL, o PDC e o PPB.

Farah

Vicente Sabato (PSDB)

Paulo Faya (PTB) -

José Vllhena (PSB)-

Advogado e exdeputado estadual, de origem libanesa, Farah, 40 anos, começou a participar de movimentos políticos em 68,
quando estudava Direito na PUC do
Rio. Defensor de presos políticos durante a ditadura, Farah elegeu-se
deputado em 82. Farah, morador de
Copacabana, foi autor de projetos
que, entre outras coisas, determinou a
construção de acessos especiais no
metrô para deficientes físicos, e fez
uma indicação legislativa, transformada em lei pelo governo Brizola, que
isentou as pessoas com mais de 65
anos de pagarem passagens de ônibus.
Fez parte do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil.

- Ele é um dos grandes defensores
dos bondinhos de Santa Teresa. Expresidente da Associação de Moradores do bairro, Vicente, 51 anos, trava
uma verdadeira batalha para conseguir fazer valer o Programa de RevitaIização dos bondes de Santa Teresa,
que prevê, entre outras coisas, a recuperação dos fios e trilhos dos bondes e
a substituição dos ônibus - apelidados pela comunidade como "mastodontes" - por microônibus. Vicente,
casado e pai de quatro filhos, é advogado, formado pela Faculdade Nacional de Direito, e presidiu o Caco
(Centro Acadêmico Cândido de Oliveira) de .59 a 60.

Formado em Medicina pela Faculdade de Vassouras, e em Odontologia
pela Universidade Federal Fluminense, Paulo, 48 anos, ex-professor da
PUC, é cirurgião maxilo-facial e médico no Hospital Getúlio Vargas. O
eixo de sua plataforma é a descentralização da saúde. Quer incluir na Lei
Orgânica Municipal um sistema de
atendimento em que as associações de
moradores indiquem o médico a ser
designado pela Secretaria de Saúde
para atender à comunidade, e esta
administre a distribuição de medicamentos pela Cerne. Pretende lutar
também pela instalação de creches
maternais junto às «Omunidades carentes.

Biólogo e professor de Ecologia na
UFF, fundador da Associação de Moradores da Usina e Muda, esse carioca
de 47 anos dedica-se ao estudo dos
problemas ambientais desde 79.
Coordenador de Estudos do Meio
Ambiente da Prefeitura em 83/84,
participou da CPI da Câmara Municipal que apurou irregularidades na
ocupação da Barra. Pretende propor
a reformulação da legislação sobre o
meio ambiente e a elaboração de uma
política municipal para a preservação
ecológica, além de um Conselho Municipal do Meio Ambiente com a
participação de setores organizados
da sociedade.

Alexandre
(PDT) -

Seac apura irregularidade
BRASÍLIA - O titular da Secretaria
Especial de Ação Comunitária (Seac),
Nélson Proença, determinou que a Çoordenadoria Regional do órgão, no Rio,
faça uma apuração rigorosa para saber
qual entidade está fornecendo os tíquetes
de leite que estão sendo distribuídos pelo
candidato a vereador Túlio Simões
(PFL). Os tíquetes de Íeite são repassados pela Seac à população carente.
De acordo com Nelson Proença, a
única medida que a Seac pode tomar é
descredenciar a entidade que concedeu
os tíquetes a Túlio Simões. "O resto é
com a Polícia Federal, que já está investi-

Comunid~de

gando o desaparecimento dos tíquetes no
Rio", informou o titular da Seac·, órgão
ligado à Presidência da República e que
teve como primeiro ocupante o exministro Aníbal Teixeira, envolvido em
intermediação ilegal de verbas para prefeituras do interior.
No Rio, o coordenador regional da
Secretaria Especial de Ação Comunitária, Antônio Elias Arbex, soube pelos
jornais da prisão de cabos eleitorais do
vereador Túlio Simões (PFL) que distribuíam tíquetes de leite e pediu providências à Polícia Federal, além de suspender
a entidade responsável pela suposta fraude do Programa do Leite.
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$350,212,382

Programa de Recompra/Programa de Conversão
da Dívida Externa

quer que nova

Câ-inii~á' ienha melhor nível

executado pela

I

Omissos, desinteressados e de bidi:o
nível. É como boa parte d~ associações
de moradores vê os atuais vereadores da
Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
Preocupadas com a ameaça de que isso se
repita com a . Câmara que surgirá· das
umas do dia 15, algumas associações
preparam-se para iniciar um novo relacionamento com os vereadores e tentar
aprovar os projetos de iniciativa popular
previstos pela Constituição. Esses projetos precisam da assinatura de 5% dos
eleitores do município para serem apresentados no plenário da Câmara e votados em cond1ções de igualdade com projetos de autoria dos vereadores.
"Para as associações de moradores,
criou-se uma situação nova. Para os vereadores, aumentou a responsabilidade.
, Eles terão de acompanhar de perto as
reivindicações da população", analisou
lcléia Gavião, ex-presidente da Associação de Moradores de Laranjeiras (Amai)
e coordenadora da Famerja para a Zona
Sul. "O candidato ideal pode até ser um
técnico mas deve ter compromissos com a
população e trabalhar junto com ela",
disse lcléia, que critica a atual Câmara
mas reconhece que pelo menos em um
momento - quando a Light ameaçou
derrubar uma casa do século XIX em
Laranjeiras para instalar uma subestação
de energia - os vereadores ficaram sen- '
síveis a um problema da comunidade.
Teste- Antônio Filgueiras, que foi
coordenador do Plenário PróParticipação Popular na Constituinte, es'tá ajudando a org~ debates com
candidatos a vereader · dos, liairro.s da.
Tijuca, Andaraí e Grajaú e submetendoos a um teste. "Queremos ver se eles
estão bem envolvidos com os movimentos populares de sindicatos, associações

de moradõres e partidos políticos e se
coow.m ~ell}. a área de competência de
um vereadór", explicou Filgueiras, expresidente da Associação de Moradores
da Praça Saens Peíía (Tijuca). O atual
presidente, Ricardo Dutra, acha que o
vereador ideal deve sair dos movimentos
comunitários.
"O importante é o vereador saber o
··que quer e ajudar a fortalecer os movimentos comunitários. Não precisa ser
especialista nem ter formação acadêmica.
Para isso, basta contratar gente especializada para ajudar no preparo dos projetos", acha Ricardo. Já o ex-presidente da
Associação de Moradores de Botafogo,
Jacinto Celestino, uma figura ainda participante nos movimeatos do bairro, dá o
perfil do vereador ideal: "É o que vai
ouvir as bases que o elegeram e encaminhar os projetos sugeridos por elas."
Apoio - Em campanha contra o
voto nulo,Jacinto aponta algumas vitórias
obtidas pela comunidade na Câmara Municipal. A mais importante foi a Lei 434,
de zoneamento do solo de Botafogo,
aprovada com cerca de 80% das sugestões apresentadas pela associação de moradores. Ricardo Dutra lembrou a luta
que acabou dando origem à Associação
da Praça Saens Peíía, há oito anos. "Com
a ajuda da Câmara, a comunidade conseguiu que três terrenos remanescentes das
obras do metrô fossem transformados em
área de lazer para os tijucanos."
Mais realista, como ele mesmo se
define, Irineu Guimarães, presidente da
Federação das Associações de Favelas do
Estado do Rio de Janeiro (Faferj), acha
que o vereador ideal .é o que vai às
comunidades e associações de moradores
discutir seus problemas e elaborar ali seus
projetos.
.
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República da Bolivia

Sob o Programa de Recompra da Dívida Externa, a Rep(lblica da Bolívia
adquiriu a dívida por 11% do valor nominal. Sob o programa de
conversão da dívida, a República da Bolívia trocará a dívida por bonus
de 25 anos garantidos por bonus zero-cupom, indexados ao dolar.

Merrill Lynch lnternational E.xposure Management Group atuou como
assessor financeiro exclusivo junto à República da &>livia.

Merrill Lynch Capital Markets
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Aproveite melhor este 15 de
mínimo de 3 diárias consecutivas,
novembro com um carro da
você não pagará nada pelos
Localiza National. Alugando um quilômetros rodados.
carro no período de 11111, sexta- Faça já sua reserva. São
feira, a 16/11, quarta-feira, por um 150 agências em todo o Brasil.
Condiçóes Complementares:
Promoçilo valida em todo o Brasil
para locaç6esde, nomlnimo, 3diarias
para carros alugados a partir das 09:00 horas de
sexta·feira, dia 11111/88, e devolvidos até às 17:00horas
dequarta·feira, dia 16111/88, na mesma cidade, com
pagamento à vista e mediante disponibilidade de
velculos. Dsmaiscondlç6esem nossa tarifaecontratode locaç/Jo.

Alugamos IIDliJB
e outras boas marcas.

Central de Reservas
Localiza National.
~iiiii!!!~ Disque grátis
..: . 11· (031) 800·2322.
De Belo Horizon te disque 212·2322

Ou em seu Agente de Viagens.

Localiza 11 National
SINAL VERDE PARA VOCt ALUGAR UM CARRO.

'Aceita~·.

todosos '

Cart6es dé
Crícllto.

@v
Centro D. Vital

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1988.

Prezado(a) SÓcio(a):

O Centro Dom Vital tem a honra de convidá-lo(a) para a
solenidade em memória dos 60 anos de falecimento de seu fundador,
JACKSON DE FIGUE I REDO, a realizar-se no dia 04 de novembro, no
auditÓrio do 3 2 andar do Edificio João Paulo II, à Rua Benjamin
Constant, 23.
Maiores informaçÕes pelo telefone: 242-9507, Sra.
Vânia Borgerth .
PROGRAMA
17:00 hs - Mis s a Solene celebrada pelo Cardeal ~rcebispo
do Rio de Janeird - DOM EUGENIO SALES.
Lo c al : Ca pel a do 2 2 anda r
18:00 hs - Mesa Redonda
Presidente: Dr. Heráclito F. Sobral Pinto
In t egrantes: * Prof. Tarcisio Meirelles Padilha

* Prof. Vicente Barreto Filho
* Dr. José Arthur Rios

* Prof. Ubiratan B. de Macedo
19:00 hs - Debate em Plenário
19:30 hs - Lançamento do Novo ·Número da Revista "A ORDEM

11

Co ntamos com a sua presença.
Atenciosamente,

d Heracl i to S~ral Pinto
f'
Presidente
RUA BENJAMIN CONSTAN T, 23 - SALA 420 - TELEFONE : 242-9507 - CEP 20.24 1 - GLÓRIA- RIO DE JANEIRO- RJ

II - tributar a renda das obrigações da dívida
pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como a remuneração. e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;
m - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. _
Artigo 152 E vedado aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios estabelecer diferença
tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.
Seção ill - Dos Impostos da União
Artigo 153 Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos
nacionais ou nacionalizados;
ill - renda e proventos de qualquer natureza·
iv - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou
relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei
compleJnentar.
§lo E facultado ao Poder Executivo, atendidas
as condições e os limites estabelecidos em lei,
alterar as alíquotas dos impostos enumerados
nos incisos I, II, IV e V.
§ 2° O imposto previsto no inciso ill:
I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na
forma da lei;
II - não incidirá, nos termos e limites fixados
em lei, sobre rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, pagos pela previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, a pessoa com idade superior a
sessenta e cinco anos, cuja renda total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho.
§ 3° O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade
do produto;
II - será não:cumulativo, compensando-se o
que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores;
m - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior.
§ 4° O imposto previsto no inciso VI terá
suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a
manutenção de propriedades improdutivas e não
incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas
em lei, quando as explore, só ou com sua família,
o proprietário que não possua outro imóveL
§ 5<> O ouro, quando definido em lei como ativo
financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V do caput deste artigo, devido na
operação de origem; a alíquota mínima será de
um por cento, assegurada a transferência do
montante da arrecadação nos seguintes termos:
I - trinta por cento para o Estado, o Distrito
Federal ou o Território, conforme a origem;
II - setenta por cento para o Município de
origem.
Ãrtigo 154 A União poderá instituir:
I - mediante lei complementar, impostos não
previstos no artigo anterior, desde que sejam
não-cumulativos e não tenham fato gerador ou
base de cálculo próprios dos discriminados nesta
Constituição;
II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou
não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as
causas de sua criação.

Seção IV - Dos Impostos Dos
Estados e Do Distrito Federal
Artigo 155 Compete aos Estados e ao Distrito
Federal instituir:
I - impostos sobre:
a) transmissão causa mortis e doação, de
quaisquer bens ou direitos;
b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações
se iniciem no exterior;
c) propriedade de veículos automotores.
II - adicional de até cinco por cento do
que for pago à União por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas nos respectivos territórios, a
título do imposto previsto no artigo 153, m, incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital.
§ 1° O imposto previsto no inciso I, "a":
I - relativamente a bens imóveis e respectivos
direitos, compete ao Estado da situação do bem;
ou ao Distrito Federal;
II - relativamente a bens imóveis, títulos e
créditos, compete ao Estado onde se processar o
inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o
doador, ou ao Distrito Federal;
ill - terá a competência para sua instituição
regulada por lei complementar:
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a) se o doador tiver domicílio ou residência no
exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou
domiciliado ou teve o seu inventário processado
no exterior.
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo
Senado Federal.
§ 2° O imposto previsto no inciso I, "b", atenderá ao seguinte:
I - será não-cumulativo, compensando-se o
que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços
com o montante cobrado nas anteriores pelo
-mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;
II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:
a) não implicará crédito para compensação
com o montante devido nas operações ou prestações seguintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo às
operações anteriores;
m - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;
IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço
dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta
de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais
e de exportação;
V - é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas minimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa
de um terço e aprovada pela maioria absoluta de
seus membros;
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito especifico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de
iniciativa da maioria absoluta e aprovada por
dois terços de seus membros;
VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto
no inciso Xll, "g", as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e
nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às ·previstas para as operações interestaduais; .
VII - em relação às operações e prestações
que destinem bens e serviços a consumidor final
localizado em outro Estado, adotar-se-á:
a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;
b) a alíquota interna, quando o destinatário
não for contribuinte dele;
VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do
destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;
IX - incidirá também:
_ a) sobre a entrada de mercadoria importada do
exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento,
assim como sobre serviço prestado no exterior,
cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o estabelecimento destinatário da mercadoria
ou do serviço;
b) sobre o valor total da operação, quando
mercadorias forem fornecidas com serviços não
compreendidos na competência tributária dos
Municípios;
X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior
produtos industrializados, excluídos os semi-elaborados definidos em lei complementar;
b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquídos e gasosos dele derivados, e energia
elétrica;
c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, § so;

XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado
à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos;
xn - cabe à lei complementar;
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e defini.ção do estabelecimento responsável, o local das
operações relativas à circulação de mercadorias
e das prestações de serviços;
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações p~a o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, "a";
f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias·
g)' regular a forma como, mediante deliberação
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e beneficios fiscais serão concedidos e
revoga(j.os.
§ 3° A exceção dos impostos de que tratam o
inciso I, "b", do caput deste artigo e os artigos
153, I e II, e 156, m, nenhum outro tributo incidirá sobre operações relativas a energia elétrica,
combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e
minerais do País.

Seção V- Dos Impostos dos Municípios
Artigo 156 Compete aos Municípios instituir
impostos sobre: ·
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre
imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão
de direitos à sua aquisição;
ill -vendas a varejo de combustíveis líquídos
e gasosos, exceto óleo diesel;
IV - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, I, "b", definidos em lei
complementar.
§ io O imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo, nos termos de lei municipal,
de forma a assegurar o cumprimento da função
social da propriedade.
§ 2° O imposto previsto no inciso II:
I - não incide sobre a transmissão de bens ou
direitos incorporados ao patrimônio de pessoas
jurídicas em realização de capital, nem sobre a
transmissão de bens ou direitos decorrente de
fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa
jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda
desses bens ou direitos, locação de bens imóveis
ou arrendamento mercantil;
II - compete ao Município da situação do
bem.
§ 3° O imposto previsto no inciso III não
exclui a incidência do imposto estadual previsto
no artigo 155, I, "b", sobre a mesma operação.
§ 4° Cabe à lei complementar:
I - fixar as alíquotas máximas dos impostos
previstos nos incisos me IV;
II - excluir da incidência do imposto previsto
no inciso IV exportações de serviços para o exterior.

Seção VI - Da Repartição das
Receitas Tributárias
Artigo 157 Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e
pelas fundações que instituírem e mantiverem;
II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que, a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, I.
Artigo 158 Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e
pelas fundações que instituírem e mantiverem;
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis
neles situados;
m - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus
territórios;
IV - vinte e cinco por cento do produto da
arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso
IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:
I - três quartos, no minimo, na proporção do
valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;
II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei
federal.
Artigo 159 A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados, quarenta e sete
por cento na seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas
de financiamento ao setor produtivo das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas
instituições financeiras de caráter regional, de
acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região,
na forma que a lei estabelecer;
II - do produto da arrecadação do imposto
sobre produtos industrializados, dez por cento
aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de
produtos industrializados.
§ 1o Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de
renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mu-

nicípios, nos termos do disposto nos artigos 157,

I, e 158, I.
§ 2° A nenhuma unidade federada poderá ser

destinada parcela superior a-vinte por cento do
montante a que se refere o inciso II, devendo o
eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses,
o critério de partilha nele estabelecido.
§ 3° Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que
receberem nos termos do inciso II, observados os
critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo
único, I e II.
Ar~~o ~60 Ê vedada a retenção ou qualquer
restriçao a entrega e ao emprego dos recursos
atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, neles compreendidos
adicionais e acréscimos relativos a impostos.
Parágrafo único. Essa vedação não impede a
União de condicionar a entrega de recursos ao
pagamento de seus créditos.
Artigo 161 Cabe à lei complementar:

I - definir valor adicionado para fins do
disposto no artigo 158, parágrafo único, I;

II - estabelecer normas sobre a entrega dos
recursos de que trata o artigo 159, especialmente
sobre os critérios de rateio dos fundos previstos
no seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios;
m - dispor sobre o acompanhamento, pelos
beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das participações previstas nos artigos 157,
158 e 159.

·

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da
União efetuará o cálculo das quotas referentes
aos fundos de participação a que alude o inciso
Il.
Artigo 162 A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios divulgarão, até o último
dia do mês subseqüente ao da arrecadação, os
montantes de cada um dos tributos arrecadados,
os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar, e a expressão
numérica dos critérios de rateio.
Parágrafo único. Os dados divulgados 'Pela
União serão discriminados por Estado e por Município; os dos Estados, por Município.

Capítulo li_

DAS FINANÇAS PUBLICAS
Seção I - Normas Gerais
Artigo 163 Lei complementar disporá sobre:
I - finanças públicas;
II - dívida pública externa e interna, incluída
a das autarquias, fundações e demais entidades
controladas pelo Poder Público;
ill - concessão de garantias pelas entidades
públicas;
IV - emissão e resgate de títulos da dívida
públi_ça;
V - fiscalização das instituições financeiras;
VI - operações de câmbio realizadas por órg~os e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais
plenas das voltadas ao desenvolvimento regional.
. Artigo 164 Acompe~éncia da União para emihr moeda ~era exercida exclusivamente pelo
Banco _Central.
§ 1° Ê·vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro
Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não
seja instituição financeira.
§ 2° O Banco Central poderá comprar e vender
títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o
objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa
de juros.
§ 3° As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos
órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos
em lei.
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li __: uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
m - seletividade e distributividade na prestação dos beneficios e serviços;
IV - irredutibilidade do valor dos beneficios;
V - eqüidade na forma de participação no
custeio;
VI - diversidade da base de financiamento;
VII - caráter democrático e descentralizado
da gestão administrativa, com a participação da
comunidade, em especial de trabalhadores, emf ~os e ~entados.
Artigo 195 A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha
de salários, o faturamento e o lucro;
li - dos trabalhadores;
m- sobre a receita de concursos de prognósticos.
§ 1o As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não
integrando o orçamento da União.
§ 2° A proposta de orçamento da seguridade.
social será elaborada de forma integrada pelos
órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas
e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão
de seus recursos.
§ 3° A pessoa jurídica em débito com o sistema
da seguridade social, como estabelecido em lei,
não poderá contratar com o Poder Público nem
dele receber beneficios ou incentivos fiscais ou
creditícios.
§ 4°
ei
- · · · outr s fo es stinadas 'a aarantir a manU~nÇaO 011 exPi)DSàO da
segunda e sociâl,lmêdeci o o disposto no artigo
154, I.
'§ 5° Nenhum beneficio ou serviço da segurida-

Q

e social poderá ser criado, majorado ou estendio sem a correspondente fonte de custeio total.
§ 6° As contribuições sociais de que trata este
artigo só poderão ser exigidas após decorridos
noventa dias da data da publicação da lei que as
houver instituído ou modificado, não se lhes
aplicando o disposto no artigo 150, m. "b".
§ 7° São isentas de contribuição
a
dade s I as en a e
c
ssisten~ue a~<!!ffi~iK!lncias es.ta! _ ·_
(las em e1.
~-o-produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia
familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos
benefícios nos termos da lei.

Seção li - Da Saúde

Artigo 196 A saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
Artigo 197 Sã~ de relevància pública as JiÇ~s
e serviços de saude, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devel}do sua ex~u
ção ser feita diretamente .ou atr~ve~ ~e terce~o.s
e, também, por pessoa física ou Jundica de direito privado.
.
. .
Artigo 198 As ações e se.rnç~s public?s de
saúde integram uma rede reg10~~a e hier;n:quizada e constituem um si~tema ~c~. orgamzado de acordo com as segumtes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em
cada esfera de governo;
. .
li - atendimento integral, com pnondade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais;
m - participação da comunidade.
Parágrafo único. O sistema ~co de saúde será financiado nos termos do artigo 195, com recursos do orÇamento da seguridade social, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes.
Artigo 199 A assistência à saúde é livre
à iniciativa privada.
§ 1o As instituições privadas poderão participar
de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato
de direito público ou convênio, tendo preferência
as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. § 2° E vedada a destinação de recursos públicos
para auxílios ou subvenções às instituições privadas çom fins lucrativos.
§ 3° E vedada a participação direta ou indireta
de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no Pais, salvo nos casos previstos em
lei.
§ 4° A lei disporá sobre as condições e os
requisitos que facilitem a remoção de órgãos,
tecidos e substâncias humanas para fins de
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transplante, pesquisa e tratamento, bem como a
coleta, processamento e transfusão de sangue e
seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
Artigo 200 Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da
lei:
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substàncias de interesse para a saúde e
participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
li - executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
m - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
IV - participar da formulação da política e da
execução das ações de saneamento básico;
V - incrementar em sua área de atuação o
desenvolvimento cientifico e tecnológico;
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional,
bem como bebidas e águas para consumo humano;
VII - participar do controle e fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilização de
substàncias e produtos psicoativos, tóxicos e radiativos;
.
vm - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
Seção Til - Da Previdência Social
Artigo 201 Os planos de previdência social,
mediante contribuição, atenderão, nos termos da
lei, a:
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluídos os resultantes de acidentes
do trabalho, velhice e reclusão;
li - ajuda à manutenção dos dependentes dos·
segurados de baixa renda;
m - proteção à maternidade, especialmente à
gestante;
IV - proteção ao trabalhador em situação de
desemprego involuntário;
V - pensão por morte de segurado, homem ou
mulher, ao cônjugue ou companheiro e dependentes, obedecido o disposto no § 5° e no artigo
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contribuição à seguridade sociá.I, e tem por obje- Poder Público.
tivos:
Artigo 210 Serão fixados conteúdos mínimos
I - a proteção à fanúlia, à maternidade, à para o ensino fundamental, de maneira a asseguinfància, à adolescência e à velhice;
rar formação básica comum e respeito aos valoli - o amparo às crianças e adolescentes cares culturais e artísticos, nacionais e regionais.
rentes;
§ 1o O ensino religioso, de matrícula facultatim - a promoção da integração ao mercado de va, constituirá disciplina dos horários normais
trabalho;
das escolas públicas de ensino fundamental.
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas
§ 2° O ensino fundamental regular será minisportadoras de deficiência e a promoção de sua trado em língua portuguesa, assegurada às cointegração à vida comunitária;
munidades indígenas também a utilização de
V - a garantia de um salário minimo de bene- suas línguas maternas e processos próprios de.
ficio mensal à pessoa portadora de deficiência e aprendizagem.
ao idoso que comprovem não possuir meios de
Artigo 211 A União, os Estados, o Distrito
prover a própria manutenção ou de tê-la provida Federal e os Municípios organizarão em regime
por sua fanúlia, conforme dispuser a lei.
de colaboração seus sistemas de ensino.
Artigo 204 As ações governamentais na área
§ 1° A União organizará e financiará o sistema
da assistência social serão realizadas com recur- federal de ensino e o dos Territórios, e prestará
sos do orçamento da seguridade social, previstos assistência técnica e financeira aos Estados ao
no artigo 195, além de outras fontes, e organiza- Distrito Federal e aos Municípios para o deSendas com base nas seguintes diretrizes:
volvimento de seus sistemas de ensino e o atenI - descentralização político-administrativa,
prioritário à escolaridade obrigatória.
cabendo a coordenação e as normas gerais à es- dimento
§ 2° Os Municípios atuarão prioritariamente no
fera federal e a coordenação e a execução dos ensino
fundamental e pré-escolar.
respectivos programas às esferas estadual e muArtigo 212 A União aplicará, anualmente,
nicipal, bem como a entidades beneficentes e de
nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito
assistência social;
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento,
li - participação da população, por meio de
organizações representativas, na formulação das no minimo, da receita resultante de impostos,
políticas e no controle das ações em todos os compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino.
níveis.
§ 1° A parcela da arrecadação de impostos
transferida pela União aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos
respectivos Municípios, não é considerada, para
efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do
governo que a transferir.
§ 2° Para efeito do cumprimento do disposto no
caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os
recursos aplicados na forma do artiço 213.
Capjtulo III
§ 3° A distribuição dos recursos publicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidaDA EDUCAÇAO, DA CULTURA
des do ensino obrigatório, nos termos do plano
E DO DESPORTO
nacional de educação.
Seção I - Da Educação
§ 4° Os programas suplementares de alimentaArtigo 205 A educação, direito de todos e de- ção e assistência à saúde previstos no artigo 208,
ver do Estado e da fãíriilia, será promovida e VII, serão fmanciados com recursos provenienincentivada com a colaboração da sociedade, vites de contribuições sociais e outros recursos
202.
- arti .
d
§ 1o Qualquer pes~oa. pode~a p
~1par os
sando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
orçamentários.
•
beneficios da previdencia social, III:edi~t!l .con- preparo para o exercício da cidadania e sua qua§ 5o O ensino fundamental público terá como
tribui~o na forma dos planos preVIdenctanos.
lificação para o trabalho.
fonte adicional de financiamento a contribuição
§ 20 E assegurado o reajustame?to dos benefiArtigo 206 O ensino será ministrado com base
social do salário-educação recolhida, na forma
cios para preservar-lhes, em carater permanen- nos seguintes princípios:
da lei, pelas empresas, gue dela poderão deduzir
te, o valor real, conforme critérios definidos em
I - igualdade de condições para o acesso e
a aplicação realizada com o ensino fundamental
de seus empregados e dependentes.
lei.§ 3o Todos os salários de contri'bwçao
. - cons1'de- permanência na escola;
li -liberdade de aprender, ensinar, pesquisar
Artigo 213 Os recursos públicos serão destirados no cálculo de benefício serão corrigidos e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
nados às escolas públicas, podendo ser dirigidos
monetariamente.
m - pluralismo de idéias e de concepções pe- a escolas comunitárias, confessionais ou filan§ 4o Os ganhos_ ha.bituais do empregad?, .a qualdagógicas, e coexistência de instih'ições públicas
trópicas, definidas em lei, que:
quer titulo, serao mcorporados ao salano para e privadas de ensino;
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliefeito de contribuição previdenciária e conseIV - gratuidade do ensino público em estabequem seus excedentes financeiros em educação;
qüente repercussão em beneficios, nos casos e na lecimentos oficiais;
_
li - assegurem a destinação de seu patrimôforma da lei.
.
sal' .
V - valorização dos profissionais do ensino,
nio a outra escola comunitária, filantrópica ou
§ so Nenhum beneficio <~,ue substitua o
ano garantido, na forma da lei, plano de carreira
confessional, ou ao Poder Público, no caso de
de contribuição ou o rendime?to ~o trabalh~ ~o para o magistério público, com piso salarial proencerramento de suas atividades.
segurado terá valor mensal infenor ao salano fissional e ingresso exclusivamente por concurso
§ 1o Os recursos de que trata este artigo podeminimo.
público de provas e títulos, assegurado regime
rão ser destinados a bolsas de estudo para o
§ so A gratificação natalina dos aposentados e
jurídico único para todas as instituições mantiensino fundamental e médio, na forma da lei,
pensionistas terá por base o valor dos proventos das pela União;
para os que demonstrarem insuficiência de redo mês de dezembro de cada ano.
VI - gestão democrática do ensino público, na
cursos, quando houver falta de vagas e cursos
§ 7o A previdência social manterá seguro coleforma da lei;
regulares da rede pública na localidade da resitivo, de caráter complementar e facultativo, cusVII - garantia de padrão de qualidade.
dência do educando, ficando o Poder Público
teado por contribuições adicionais.
Artigo 207 As universidades gozam de autoobrigado a investir prioritariamente na expan§ ao E vedada subvenção ou o auxilio do Poder
nomia didático-científica, administrativa e de
são de sua rede na localidade.
Público às entidades de previdência privada com gestão financeira e patrimonial e observarão o
§ 2° As atividades universitárias de pesquisa e
fins lucrativos.
princípio de indissolubilidade entre ensino, pesextensão poderão receber apoio financeiro do PoArtigo 202 É assegurada aposenta~oria, nos quisa e extensão.
der Público.
_
termos da lei calculando-se o benefício sobre a
Artigo 208 O dever do Estado com a educação
Artigo 214 A lei estabelecerá o plano nacional
média dos triilta e seis últimos salários de contri- será efetivado mediante a garantia de:
de educação, de duração plurianual, visando à
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuibuição corrigidos monetariamente mês a mês e
articulação e ao desenvolvimento do ensino em
comprÓvada a regularidade dos reajustes dos sa- to, inclusive para os que a ele não tiveram
seus diversos níveis e à integração das ações do
acesso na idade própria;
Poder Público que conduzam à:
~ários de contribuição d.e modo a pn_:servar seu~
valores reais e obedecidas as segumtes .condili - progressiva extensão da obrigatoriedade e
I - erradicação do analfabetismo;
gratuidade ao ensino médio;
li - universalização do atendimento escolar;
ções:
I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o
m - atendimento educacional especializado
m - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
homem, e aos sessenta, para a mulher, reduzido aos portadores de deficiência, preferencialmente
V - promoção humanística, científica e tecnoem cinco anos o limite de idade para os trabalha- na rede regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola às
lógica do País.
dores rurais de ambos os sexos e para os que
exerçam suas atividades em regime de economia crianças de zero a seis anos de idade;
Seção ll - Da Cultura
V - acesso aos níveis mais elevados do ensifamiliar, neste incluídos o produtor rural, o gano, da pesquisa e da criação artística, segundo a
rimpeiro e o pescador artesanal;
.
capacidade de cada um;
li - após trinta e cinco anos de trabalho, ao
VI - oferta de ensino noturno regular, adehomem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo
inferior, se sujeitos a trabalho sob condições es- quado às condições do educando;
VII- atendimento ao educando no ensino funpeciais, que prejudiquem a saúde ou a integridadamental, através de programas suplementares
de fiSica, definidas em lei;
m - após trinta anos, ao professor, e, após de material didático-escolar, transporte, alimenvinte e cinco, à professora, por efetivo exer- tação e assistência à saúde.
§ 1° O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é
cício de função de magistério;
direito público subjetivo.
§ 1° É facultada aposentadoria proporcion~.
§ 2° O não-oferecimento do·ensino obrigatório
após trinta anos de trabalho, ao homem, e, apos
pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, imvinte e cinco, à mulher.
porta responsabilidade da autoridade competen§ 2° Para efeito de aposentadoria, é assegurada
a contagem recíproca do tempo de contribuição te.
§ 3o Compete ao Poder Público recensear os
na administração pública e na atividade privada,
rural e urbana, hipótese em que os diversos sis- educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a
chamada
e zelar, junto aos pais ou responsáveis,
temas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos pela freqüência à escola.
Artigo 209 O ensino é livre à iniciativa privaem lei.
da, atendidas as seguintes condições:
Seção IV - Da Assistência Social
I - cumprimento das normas gerais da educaArtigo 203 A assistência social será prestada
ção nacional;
a quem dela necessitar, independentemente deli - autorização e avaliação de qualidade pelo
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Seção 11 - Dos Orçamentos
Artigo 165 Leis de irúciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
n - as diretrizes ·orçamentárias;
m - os orçamentos anuais.
§ 1o A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de
duração continuada.
§ 2° A lei -de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital, para o exercício financeiro subseqüente,
orientará a elaboração da lei orçamentária
anual, disporá sobre as alterações na legislação
tributária e estabelecerá a política de aplicação
das agências financeiras oficiais de fomento.
§ 3° O Poder Executivo publicará, até trinta
dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
§ 4° Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados \)elo Congresso Nacional.
§ 5o A lei orçamentaria anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes
da Urúão, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
11 - o orçamento de investimento das empresas em que a Urúão, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a
voto; .
m_- o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem
como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
·
§ 6<> O projetQ de lei orçamentária será acompa1\hado de demonstrativo regionalizado do efeito,
sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, arústias, remissões, subsídios e beneficios
de natureza financeira, tributária e creditícia.
§ 7° Os orçamentos previstos no § 5°, I e 11,
deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir
desigualdades interregionais, segundo critério
populacional.
· § 8<> A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição
autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da
lei.
§ 9<> Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização
do lllano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;
11 - estabelecer normas de gestão financeira e
patrimorúal da administração direta e indireta,
bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.
Artigo 166 Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao
orçamento anual e aos créditos adicionais serão
apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
§ 1° Caberá a uma Comissão mista permanente
de Senadores e Deputados:
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República·
ll _:_ examinar e em).tir parecer sobre os planos
e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem
prejuízo da atuação das demais comissões do
Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de
acordo com o artigo 58.
§ 2o As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das
duas Casas do Congresso Nacional.
§ 3° As emendas ao projeto de lei do orçamento
anual ou aos projetos que o modifiquem somente
podem ser aprovadas caso:
I - sejam compatíveis com o plano plurianual
e com a lei de diretrizes orçamentárias;
11 - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os proverúentes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais
para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou
m - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de
lei.
§ 4° As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.
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§ so O Presidente da República 'POderá enviar
mensagem ao Congresso Nacional para propor
modificação nos projetos a que se refere este
artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão m1sta, da parte cuja alteração é proposta.
§ 5o Os projetos de lei do plano plurianual, das
diretrizes orçamentárias e do orçamento anual
serão enviados pelo Presidente da República ao
Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 165, § 9<>.
§ 7o Aplicam-se aos projetos mencionados neste
artigo, no que não contrariar o disposto nesta
seção, as demais normas relativas ao processo
legislativo.
§ so Os recursos que, em decorrência de veto,
emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes
poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

Artigo 167 São vedados:
I - o início de programas ou projetos não
incluídos na lei orçamentária anual;
n - a realização de despesas ou a ·assunção de
obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais:
m - a realização de operações de créditos que
excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;
IV - a vinculação de receita de impostos a
órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a
que se referem os artigos 158 e 159, a destinação
de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo artigo
212, e a prestação de garantias às operações de
crédito por· antecipação de receita, previstas no
artigo 165, § 8<>;
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes;
VI - a transposição, o remanejamento ou a
transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para
outro, sem prévia autorização legislativa:
VII - a concessão ou utilizaCão de créditos
ilimitados;
vm - a utilização, sem autorização legislativa
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e
da seguridade social para suprir necessidade ou
cobrir déficit de empresas, fundações e fundos,
inclusive dos mencionados no artigo 165, § SO;
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.
§ 1° Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou
sem lei que autorize a inclusão, sob pena de
crime de responsabilidade.
§ 2° Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização
for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites
dos seus saldos, serão mcorporados ao orçamento do exercício financeiro subseqüente.
§ 3° A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de
guerra, comoção interna ou calamidade pública,
observado o disposto no artigo 62.

Artigo 168 Os recursos correspondentes às
dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do
Ministério Público ser-lhes-ão entregues até o
dia vinte de cada mês, na forma da lei complementar, a que se refere o artigo 165, § 9<>.
Artigo 169 A despesa com pessoal ativo e inativo da Urúão, dos Estados, do Distrito F:ederal e
dos Municípios não poderá exceder os limites
estabelecidos em lei complementar.
Parágrafo único. A concessão de qualquer
vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da
administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária
suficiente para atender às projeções de despesa
de pessoal e aos aeréscimos dela decorrentes;
ll - se houver autorização específica na lei de
diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

TÍTULO VII

-

DA ORDEM ECONOMICA
E FINANCEIRA

-e

Cqpítulo I

s

§ 1° A empresa pública, a sociedade de
economia nusta e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se
ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, inclusive 9uanto às obrigações
trabalhistas e tributárias.
§ 2° As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar
de privilégios fiscais não extensivos às do
setor privado.
§ 3° -A lei regulamentará as relações da
"'empresa pública com o Estado e a sociedade.
§ 4° A lei reprimirá o abuso do poder
econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao
aumento arbitrário dos lucros.

DOS PRINCIPIOS GE{W:S DA
ATnnDADEECONOMITCA

§ So A. lei, sem prejuízo da responsabilidade
, individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a
Artigo 170 A ordem econômica, fundaàs purúções compatíveis com a sua natureza,
da na valorização do trabalho humano e
nos atos praticados contra a ordem econômica e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar ~ financeira e a contra a economia popular.

a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
n - propriedade privada;
m - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente;
Vll - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIIT - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de
pequeno porte.
_
Parágrafo único. E assegurado a todos o
livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei.
Artigo 171 São consideradas:
I - empresa brasileira a constituída sob
as leis brasileiras e que tenha sua sede e
administração no País;
n - empresa brasileira de capital nacional aquela cujo controle efetivo esteja em
caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou de entidades
de direito público interno, entendendo-se
por controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu capital votante e o
exercício, de fato e de direito, do poder
decisório para gerir suas atividades.
§ 1o A lei poderá, em relação à empresa
brasileira de capital nacional:
I - conceder proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao
desenvolvimento do Prus;
l l - estabelecer, sempre que considerar
um setor imprescindível para o desenvolvimento tecnológico nacional, entre outras
condições e requisitos:
a) a exigência de que o controle referido
no inciso n do caput se estenda às atividades tecnológicas da empresa, assim entendido o exercício, de fato e de direito, do
poder decisório para desenvolver ou absorver tecnologia;
b) percentuais de participação, no capital, de pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou entidades de direito público interno.
§ 2° Na aquisiç-ão de bens e serviços, o
Poder Público dará tratamento preferencial, nos termos da lei, à empresa brasileira de capital nacional.
Artigo 172 A lei disciplinará, com base
no interesse nacional; os investimentos de
capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.
Artigo 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta
de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme
definidos em lei.

Artigo 174 Como agente normativo e
regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento,
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado_
§ 1° A lei estabelecerá aLdiretrizes. e
bases ~senvolvimen
fõííãCíonafeqUillõrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e
regionais de desenvolvimento.
§ 2° A lei apoiará e estimulará o .fQQI>e~e outras formas de associãfiv1s~

§ 3° O Estado favorecerá a organização
da atividade garimpeira em cooperativas,
levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos
garimpeiros.
§ 4° As cooperativas a que se refere o parágrafo
anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com
o artigo 21, XXV, na forma da lei.

Artigo 175 Incumbe ao Poder Público,
na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre
através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I- o regime das- empresas concessionárias e
permissionárias de serviços públicos, o caráter
especial de seu contrato e de sua prorrogação,
bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

nm-

os direitos dos usuários;
política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado.
Artigo 176 As jazidas, em lavra ou não, e
demais recursos minerais e os potenciais de
energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou
aproveitamento, e pertencem à Urúão, garantida
ao concessionário a propriedade do produto da
lavra.
§ 1o A pesquisa e a lavra de recursos minerais
e o aproveitamento dos potenciais a que se refere
o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da
União, no interesse nacional, por brasileiros ou
empresa brasileira de capital nacional, na forma
da lei, que estabelecerá as condições específicas
quando essas atividades se desenvolverem em
faixa de fronteira ou terras indígenas.

~ 2° É assegurada participação ao propnetário do solo nos resultados da lavra,
na forma e no valor que dispuser a lei.
§ 3° A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado e as autorizações e concessões previstas neste artigo
não poderão ser cedidas ou transferidas,
total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.
§ 4° Não dependerá de autorização ou
concessão o aproveitamento do potencial
de energia renovável de capacidade reduzida.
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Artigo 177 Constituem monopólio da
Uruão:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de
petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
11 - a refinação do petróleo nacional ou
estrangeiro;
III - a importação e exportação dos
produtos e derivados básicos resultantes
das atividades previstas nos incisos anteriores;
IV - o transporte marítimo do petróleo
bruto de origem nacional ou de derivados
combustíveis de petróleo produzidos no
País, bem assim o transporte, por meio de
conduto, de petróleo bruto, seus derivados
e gás natural de qualquer origem;
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais
nucleares e seus derivados.
§ 1o O monopólio previsto neste artigo
inclui os riscos e resultados decorrentes
das atividades nele mencionadas, sendo
vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou
em valor, na exploração de jazidas ~e
petróleo ou gás natural, ressalvado o disposto no artigo 20, § 1°.
§ 2o A lei disporá sobre o transporte e a
utilização de materiais radioativos no território nacional.
Artigo 178 A lei disporá sobre: ·
I - a ordenação dos transportes aéreo,
marítimo e terrestre;
11 - a predominância dos armadores
nacionais e navios de bandeira e registros
brasileiros e do país exportador ou importador;
III - o transporte de granéis;
IV - a utilização de embarcações de
pesca e outras.
§ 1o A ordenação do transporte internacional cumprirá os acordos firmados pela
União, atendido o princípio de reciprocidade.
§ 2o Serão brasileiros os armador_es, os
proprietários, os comandantes e dolS terços, pelo menos, dos tripulantes de embarcações nacionais.
§ ao A nayeg~ção de cabotagell! e a interior são pnvativas de embarcaçoes naciOnais, salvo caso de necessidade pública,
segundo dispuser a lei.
.
Artigo 179 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão
às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas e!D lei, tratamento jurídico dífe~enci~~o, "!sando a mcentivá-las pel3: ~Impl~flcaçao. de_ s~as
obrigações admm1strahvas, tnbutana~,
previdenciárias e creditícias, ou pel~ eliminação ou redução destas por me10 de
lei.
Artigo 180 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão
e incentivarão o turismo como fator de
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DA POLITICA URBANA
Artigo 182 A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
§ 1° O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatorio para cidades
com mais de vinte mil habitantes, é o ins-
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trumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
§ 2° A propriedade urbana cumpre sua
função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
§ ao As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização ~m dinheiro.
§ 4° E facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluídá no plano diretor, exigir, nos termos
da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado, que promova seu adequado
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
·
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
11 - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no
tempo;
.
·
III - desapropriação com pagamento
mediante títulos da dívida pública de
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até
dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
Artigo 18a Aquele que possuir como
sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que
não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
§ 1o O título de domínio e a concessão de
uso serão conferidos ao homem ou à mu·
lher, ou a ambos, independentemente do
estado civil.
.
§ 2° Esse direito não será reconhecido ao
mesmo possuidor por mais de uma vez.
. §3° Os imóveis p~blicos não serão adquindos por usucap1ao.

Capítulo III _

DA POLITIC.A AGRICOLA
E FUNDIARIA E. DA
REFORMA AGRARIA
Artigo 184 Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social,
mediante prévia e justa indenização em
títulos da dívida agrária, com cláusula de
preservação do valor real, resgatáveis no
prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização
será definida em lei.
§ 1o As benfeitorias úteis e necessárias
serão indenizadas em dinheiro.
§ 2° O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a
ação de desapropriação.
§ ao Cabe à lei complementar estabelecer
procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação .
§ 4° O orçamento fixará anualmente o
volume total de títulos da dívida agrária,
assim como o montante de recursos para
atender ao programa de reforma agrária
no exercício.
§ 5° São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de
transferência de imóveis desapropriados
para fins de reforma agrária.
Artigo 185 São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:
I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu
proprietário não possua outra;
11 - a propriedade produtiva;
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e

fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social.
Artigo 186 A função social é cumprida
quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de
exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado·
ii - utilização adequada dos recursos
naturais disponíveis e preservação do
meio ambiente;
III - observância das disposições que
regulam as relações do trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Artigo 187 A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a
participação efetiva do setor de produção,
envolvendo produtores e trabalhadores
rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transporte, levando em conta, especialmente:
I - os instrumentos creditícios e fiscais·
rr'- os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização;
III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
IV - a assistência técnica e extensão
rural·
V _:__ o seguro agrícola;
VI - o cooperativismo;
VII - a eletrificação rural e irrigação;
VIII - a habitação para o trabalhador
rural.
§ 1° Incluem-se no planejamento agrícola
as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais.
§ 2° Serão compatibilizadas as ações de
política agrícola e de reforma agrária.
Artigo 188 A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada
com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária.
§ 1° A alienação ou concessão, a qualquer título, de terras públicas com área
superior a dois mil e quinhentos hectares
a pessoa fisica ou jurídica, ainda que por
interposta pessoa, dependerá de prévia
aprovação do Congresso Nacional.
§ 2° Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou as concessões
de terras públicas para fms de reforma
agrária.
Artigo 189 Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma
agrária receberão títulos de domínio ou de
concessão de uso, inegociáveis pelo prazo
de dez anos.
.
Parágrafo único. O título de domínio e a
concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e
condições previstos em lei.
Artigo 190 A lei regulará e limitará. a
aquisição ou o arrendamento de propnedade rural por pessoa fisica ou jur1dica
estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional.
. _
Artigo 191 Quem, não sendo propnetário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem
oposição, área de terra, em zona rural,
não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trab~o ou de .s':la
fanúlia tendo nela sua moradia, adqumrlhe-á a' propriedade.

ses da coletividade, será regulado em lei
complementar, que disporá, inclusive, sobre:
l - a autorização para o funcionamento das
instituições financeiras, assegurado às instituições bancárias oficiais e privadas acesso a todos
os instrumentos do mercado financeiro bancário,
sendo vedada a essas instituições a participação
em atividades não previstas na autorização de
que trata este inciso;
li - a autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, previdência e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador e dos
oficiais resseguradores;
.. _
.
m - as condições para a participaçao do capital estrangeiro nas instituições a ql:le se refer~m
os incisos anteriores, tendo em VIsta, especialmente:
a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais;
.
IV - a organização, o funcionamento e as atribuições do Banco Central e demais instituições
financeiras públicas e privadas;
.
V - os requisitos para a designação de .m~m
bros da diretoria do Banco Central e _demro_s mstituições financeiras, bem como seus IIDpedimentos após o exercício do cargo;
VI - a criação de fundo ou seguro, com o
objetivo de proteger a economia popular, garantindo créditos aplicações e depósitos até determinado valor,' vedada a participação de recursos
da União;
fi • .
VII - os critérios restritivos da trai_Is er~nci~
de poupança de regiões com re~da infenor !i
média nacional para outras de mroor desenvolVImento;
VIII - o funcionamento das cooperativas de
crédito e os requisitos para que possam tP.r condições de operacionalidade e estruturação próprias das instituições financeiras ..
§ 1° A autorização a que se referem os incisos I
e li será inegociável e intransferivel, permitida a
transmissão do controle da pessoa jurídica titular e concedida sem ônus, na forma da lei do
sistema fmanceiro nacional, a pessoa jurídica
cujos diretores tenham capacidade téc?ica e reputação ilibada, e que comprove capacidade econômica compatível com o empreendimento.
§ 20 Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de caráter regional, de responsabilidade da União, serão depositados em suas
instituições regionais de crédito e por elas aplicados.
§ 3° as taxas de juros reais, nelas incluídas
comissões e quaisquer outras remunerações Qireta ou indiretamente referidas à concessão ~e
crédito, não poderão ser superiores a doze por
cento ao ano; a cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos
em que a lei determinar.
.._

TITULO VITI

Capítulo I

DISPOSIÇAO GERAL
Artigo 193 A ordem social tem como base o
primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.

o

DAO~OdJ
Capítulo li

DASEGuruDADESOCIAL
Seção I - Disposições Gerais

Capítulo IV

DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL
Artigo 192 O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interes-

Artigo 194 A seguridade social compreende
um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
·
Parágrílfo único. Compete ao Poder Público,
nos ternios da lei, organizar a seguridade social,
com base nos seguinte objetivos:
.
I - universalidade da cobertura e do atendimento:

quer forma, processo ou veiculo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta
Constituição.
§ 1° Nenhuma lei conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo
5°, IV,_V, X, Xill e XIV.
§ zo E vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
§ 3° Compete à lei federal:
I - regll]ar as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a
natureza deles, as faixas etárias a que não se
recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada;
n - estabelecer os meios legais que garantam)
à pessoa e à família a possibilidade de se defenr·
derem de programas ou programações de rádio e
u "" --~4° Os danos e ameaças ao P·.::a:.:::..!:=l!"'.....,~~
televisão que contrariem o disposto no artigo
serão punidos, na forma da lei.
221, bem como da propaganda de produtos, práti§ 5o Ficam tombados todos 1.1s documentos ~s cas e serviços que possam ser nocivos à saúde e
~etentores de reminiscenc1as histoncas
ao meio ambiente;
dos an~os quilombos.
§ 4o A propaganda comercial de tabaco, bebidas
alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias
Seção ill - Do Desporto
estará sujeita a restrições legais, nos termos do
Artigo 217 É dever do Estado fomentar práti- inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre
cas desportivas formais e não-formais, como di- que necessária, advertência sobre os malefícios
decorrentes de seu uso.
reito de cada um, observados:
§ 5° Os meios de comunicação social não poI - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sul!. organização dem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.
e funcionamento;
§ 6° A publicação de veículo impressa de comiTI - a destinação de recursos públicos para a
promoção prioritária do desporto educacional e, nicação independe de licença de autoridade.
Artigo 221 A produção e a programação das
em casos específicos, para a do desporto de alto•
elnissoras de rádio e televisão atenderão aos
rendimento;
segllintes princípios:
Til - o tratamento diferenciado para o desporI - preferência a fmalidades educativas, artís-f
to profissional e o não-profissional;
IV - a proteção e o incentivo às manifestações ticas, culturais e informa.tiYas; - - - - .
promoção ããCtíitura nacional e regional
desportivas de criação nacional.
e estimulo à produção independente que objetive
§ 1° O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas• sua divulgação:
Til - regionalizacão da pro@càrw:nltural, ar-~
após esgotarem-se as instãncias da justiça destistica e jl5fnã1Ística, conforme percentuâW estaportiva, reg11lada em lei.
§ zo A justiça desp;Ortiva terá o prazo máximo•
belecidos em lei;
·
IV - respeito aos valores éticos e sociais da
de sessenta dias, coiítados da instauração do processo, para proferir decisão final.
' pessoa e da família.
Artigo 222 A propriedade de empresa jorna§ 3° O Poder Público incentivará o lazer, como
lística e de radiofusão sonora e de sons e imaforma de promoção social.
gens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, aos quais caberá a
responsabilidade por ~ua administração e orientação intelectual.
§ 1° E cdada a
rti i ção de pessoa jurídica
nci ca it·1l <
d
r
radioo
u,
oo !! de. ~!l;
ciedades cujo capital pertença e:clusiva e notmnalmente a brasilerros.
§ 2<> A participação referida no parág~·afo anterior só se efetuará através de capital sem direito
a voto e não poderá exceder a trinta por cento do
capital social.
_ <7a]Jítulo 11!
Artigo 223 Compete ao Poder. Executivo ouDA CIENCIA E TECNOLOGIA
torgar e renovar concessão, permissão e autoriArtigo 2t8 O Estado promoverá e incentivará zação para o serviço de radiodifusão sonora e de
o desenvolyimento científico, a pesgujsa e a ca- sons e imagens, observado o princípio da com~ aêifâçâo tecnolo cas.
·
plementar:iedade dos sistemas privados, público
esqmsa científica básica receberá trata- e estatal.
mento prioritário do Estado, tendo em vista o
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato, no
bem público e o pro esso das ciêncii!,s.
prazo do artigo 64, §§ zo e 4°, a contar do recebi§ 2<' A Pesquisa t
o · a voltar-se-á prepon- mento da mensagem.
derantemente para a so ução dos problemas bra§ zo A não renovação da concessão ou permissileiros e para o desenvolvimento do sistema são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
produtivo nacional e regional.
quintos do Congresso Nacional, em votação no•
§ 3° O Estado apoiará a formação de recursos
minal.
humanos uas ~eas de ciência, pe~a..f0~no
§ 3° O ato de outorga ou renovação somente
J.QgJa, e concF erà aos q~ se ocupem produzirá efeitos legais após deliberação do ConmeiOs e condições especiais de trabalho.
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante§ 4° A lei apoiará e estimulará as empresas que
riores.
invistam em ~sa, criação de tecngla~a ade§ 4° O cancelamento da concessão ou permisquada ao País;Iormaçàoe aperfeiçoamento de são, antes de vencido o prazo, depende de deciseus recurs-os humanos e que pratiquem siste- são judicial.
.
mas de ,temune~ão QJle assegyrem ao empre§ 5o O prazo da concessão 01.1 permissão será de
~vinculada âo silláriu.. participação nos
dez anos para as elnissoras de rádio e de quinze
gãílllos..@fiõni1cos resultantes durodutivid~e para as de televisão.
·
\ de seu trabalho.
Artigo 224 Para os efeitos do disposto neste
- § 5° ~facultado aos Estados e ao Distrito Fedecapítulo, o Congresso Nacional instituirá, como
ral vincular parcela de sua receita orçan1entária órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação SoI~-~~tidades públicas de fqijlento ao ensino e à cial, na forma da lei.
~~a cient!fi_ça e tecnoJ9gu:a.
Artigo 219Cí mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a
Capítulo VI
viabilizar .Q...desenvolvimento cultural e sócio-eDO
MEIO
AMBIENTE
' onômica, oÕêfu-estãr da populaçao e a autonoArtigo 225 Todos têm direito ao meio ambienmja tecnológica da Nação, nos termos de lei fede
rál.
te ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
§ 1o Para asseg11rar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das
espécies e ecossistemas;
II- preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de
material· genético;
<7apítulo V _
!TI - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a
DA COMUNICAÇAO
serem especialmente protegidos, sendo a alteraArtigo 220 A manifestação do pensamento, a ção e a supressão permitidas somente através de
criação, a expressão e a informação, sob qual- lei, vedada qualquer utilização que comprometa
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-cultyrais;
I
V _:__ os con)unToSUrbanos e sítios de valor"
histórico,_ ~~isaiDSf!co, ~~· arqueológiCo,
~~ogu:.o. effifcco e~o.
o
Poder
co, com a colaboração da
·comunidade, promoverá e protegerá o oatmJlônio culturW, ~r_psi!ejro , por meio de inventanos,
registros, vigilancia,tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
I{ § zo Cabem à administração pública, na forma
da lei, a gestão da documentação governamental
e as providências para franquear sua consulta a
quantos dela necessitem.
· 3° A lei estabelecerá incentiv.Qs para a produção e o conhecimento de fiens e y__âloreSClmu-
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a integridade dos atributos que justífiquem sua
proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação
de obra ou atividade potencialmente causadora
de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se
dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, mêtodos e substãncias
que comportem risco para a vida, a qualidade de
vida e o meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os niveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na
forma da lei, as práticas que coloquem em risco
sua função ecológica, provoquem a extinção de
espêcies ou submetam os animais a crueldade.
§ zo Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo
órgão público competente, na forma da lei.
§ 3° As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas fisicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
§ 4° A Floresta Amazônica brasileira, a Mata
Atlãntica, a Serra do Mar, o Pantanal MatoGrossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei,
dentro de condições que assegiiTem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso
dos recursos naturais.
§ 5° São indisponíveis as terras devolutas ou
arrecadadas pelos Estados, por ações discrimina·
tórias, necessárias à proteção dos ecossistemas
naturais.
§ 6° As usinas que operem com reator nuclear
deverão ter sua localização definida em lei federal, S!)m o que não poderão ser instaladas.

I

Çopitufo VII

DA FAl\H IA,·DA CRIANÇA,
DO ADOLESCENTE E DO IDOSO
Artigo 226 A família, base da sociedade, tem
especial proteção do Estado.
§ 1° O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ zo O casamento religioso tem efeito civil, nos
termos da lei.
§ 3° Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher
como entidade familiar, devendo a lei facilitar
sua conversão em casamento.
§ 4° Entend~-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos
pais e seus descendentes.
·
§ 5° Os direitos e deveres referentes à sõciedade conjugal são exercidos ig11almente pelo homem e pela mulher.
§ 6° O casamento civil pode ser dissolvido pelo
divórcio, após prévia separação judicial por mais
de um ano nos casos .expressos em lei ou comprovada separação de fato por mais de dois anos.
§ 7° Fundado nos princípiàs da dignidade da
pessoa humana e da pateridade responsável, o
planejamento familiar é livre decisão do casal,
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte
de instituições oficiais ou privadas.
§ 8° O Estado assegiiTará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram,
criando mecanismos para coibir a violência no
ãmbito de sua~ relações.
Artigo 226 E dever da família, da sociedade e
do Estado asseg11rar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao Jazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 1o O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, inclusive com a participação de entidades
não governamentais, obedecendo aos segllintes
preceitos:
1 - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;
II - criação de programas de prevenção e
atendimento especializado para os portadores de
deficiência física, sensorial ou mental, bem como
de integração social do adolescente portador de
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso
aos bens e serviços coletivos, com a eliminação
de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.

§ zo A lei disporá sobre normas de construção
dos logradouros e dos edificios de uso público e
de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência.
§ 3° O direito a proteção especial abrangerá os
seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7°, XXXill;
· II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
m - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola;
IV- garantia de pleno e formal conhecimento
da atribuição de ato infracional, ig11aldade na
relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar
de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade·
VI - estímulo do Poder Público, através de
assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios nos termos da lei, ao acolhimento, sob a
forma de g11arda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento
especializado à criança e ao adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins.
§ 4o A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do
adolescente.
§5° A adoção será assistida pel~ Poder Público,
na forma da lei, que estabelecera casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.
§ 6° Os filhos, havidos ou não da relação do
casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
§ 7o No atendimento dos direitos da criança e
do adolescente levar-se-à em consideração o dis·
posto no artigo 204.

Artigo 227 É dever da famllia, da sociedade e
do Estado asseg11rar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ão lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária. além de colocá-los a salvo de toJa forma de
negligência. disrriminação, exploraçao, violência, crueldade e opressão.
§ Jo O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não
governamentais e obedecendo aos seguintes preceitos: ·
Artigo 228 São penalmente inimputáveis os
menores de dezoito anos, sujeitos às normas da
legislação especial.
Artigo 229 Os pais têm o dever de assistir,
criar e educar os filhos menores, e os filhos
maiores têm o aever de ajudar e IUllparar os pais
na velhice, carência ou enfermidade.
Artigo 230 A família, a sociedade e o Estado
têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegiiTando sua participação na comunidade; defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindolhes o direito à vida.
§ 1<> Os programas de amparo aos idosos serão
executados preferencialmente em seus lares.
§ zo Aos maiores de sessenta e cinco anos é
garantida a gratuidade dos transportes coletivos
urbanos.

CapítZJ,lo VIII

DOS INDIOS
Artigo 231 São reconhecidos aos índios sua
organização social, costumes, líng11as, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos seus bens.
§ 1° São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos
recursos ambientais necessários a seu bem-estar
e as necessárias a sua reprodução fisica e cultural, seg11ndo seus usos, costumes e tradições.
§ zo As terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
· 3° O aproveitamento -dos recursos hídricos.
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e
a lavra das riquezas minerais em terras indigenas só podem ser efetivados com autorização do
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades
efetadas, ficando-lhes asseg11rada participação
nos resultados da lavra, na forma da lei.
§ 4° As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas,
impresçritíveis.
§ so E vedada a remoção dos grupos indígenas
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de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no
interesse da soberania do País, após deliberação
.uo Congresso Nacional, garantido, em qualquer
hipótese, o retorno imediato Jogo que cesse o
risco.
Artigo 232 Os índios, suas comunidades e or- ·
ganizações são partes legítimas para ingressar
em juizo em defesa de seus direitos e interesses,
intervindo o Ministério Público em todos os atos
do processo.

TITULO IX
• I

DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS GERAIS

Artigo 233 Para efeit<J do artigo 7°, XXIX, o
empregador rural comprovará, de cinco em cinco anos, perante a Justiça do Trabalho, o cumprimento das suas obrigações trabalhistas para
com o empregado rural, na presença deste e de
seu representante sindical.
§ 1° Uma vez comprovado o cumprimento das
obrigações mencionadas neste artigo, fica o empregador isento de qualquer ônus decorrente daquelas obrigações no período respectivo. Caso o
empregado e seu representante não concordem
cont a comprovação do empregador, caberá à
Justiça do Trabalho a solução da controvérsia.
§ 2° Fica ressalvado ao empregado, em qualquer hipótese, o direito de postular, judicialmente, os créditos que entender existir, relativamente aos últimos cinco anos.
§ 3° A comprovação mencionada neste artigo
po'derá ser feita em prazo inferior a cinco anos, a
critério do empregador.
Artigo 234 E vedado à União, direta ou indiretamente, assumir, em decorrência da criação de
Estado, encargos referentes a despesas com pessoal inativo e com encargos e amortizações da
dívida interna ou externa da administração pública, inclusive da indireta.
Artigo 235 Nos dez primeiros anos da criação
do Estado, serão observadas as seguintes normas
básicas:
I - a Assembléia Legislativa será composta de
dezessete Deputados se a população do Estado
for inferior a seiscentos mil habitantes, e de vinte e quatro se igual ou superior a esse número,
até um milhão e quinhentos mil;
II - o Governo terá no máximo dez Secretarias·
IIÍ - O Tribunal de Contas terá três membros,
nomeados pelo Governador eleito, dentre brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber·
rV -.... o Tribunal de Justiça terá sete Desembargadores;
V - os primeiros Desembargadores serão nomeados pelo Governador eleito, escolhido da seguinte forma:
a) cinco dentre os Juízes de Direito com mais
de trinta e cinco anos de idade, em exercício na
área do novo Estado ou do Estado originário;
b) dois dentre promotores, nas mesmas condições, e advogados de comprovada idoneidade e
saber jurídico e dez anos, no mínimo, de exercício profissional, obedecido o procedimento fixado
na Constituição;
VI - no caso de Estado proveniente de Território Federal, os cinco primeiros Desembargadores poderão ser escolhidos dentre juízes de direito de qualquer parte do País;
VII - em cada Comarca, o primeiro Juiz de
Direito, o primeiro Promotor de Justiça e o primeiro Defensor Público serão nomeados pelo Go"ve~nador eleito após concurso público de provas
e títulos;
Vlll - até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Procuradoria Geral, pela Advocacia Geral e pela Defensoria Geral do
Estado advogados de notório saber, com trinta e
cinco anos de idade, no mínimo, nomeados pelo
Governador eleito e demissíveis ad nutum;
IX - se o novo Estado for resultado de transformação de Território Federal, a transferência
de encargos financeiros da União para pagamento dos servidores optantes que pertenciam à Administração Federal ocorrerá da seguinte forma:
a) no sexto ano de instalação, o Estado assumirá vinte por cento dos encargos financeiros para
fazer face ao pagamento dos servidores públicos,
ficando ainda o restante sob a responsabilidade
da União;
b) no sétimo ano, os encargos do Estado serão
acrescidps de trinta por cento, e, no oitavo,
dos restantes cinqüenta por cento;
X - as nomeações que se seguirem às primeiras, para os cargos mencionados neste artigo,
serão disciplinadas na Constituição Estadual;
XI - as despesas orçamentárias com pessoal
não poderão ultrapassar cinqüenta por cento da
receita do Estado.
Artigo 236 Os serviços notariais e de registro
são exercidos em caráter privado, por delegação
do Poder Público.
§ 1° Lei regulará as atividades, disciplinará a
responsabilidade civil e criminal dos notários,
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dos oficiais de registro e de seus prepostos, e
definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder
Judiciário.
§ 2° Lei federal estabelecerá normas gerais para fiXação de emolumentos relativos aos atos
praticados pelos serviços notariais e de registro.
Artigo 1o O Presidente da República, o Presi§ 3o O ingresso na atividage ~ataria! e de regi~
dente do Supremo Tribunal Federal e os memtro depende de concurso publico de provas e tíbros do Congresso Nacional prestarão o comprotulos, não se permitindo que qualquer serventia
misso de manter, defender e cumprir a
fique vaga, sem abertura de concurso de proviConstituição, no ato e na data de sua prornulgamento ou de remoção, por mais de seis meses.
çã~
.
Artigo 237 A fiscalização e o controle sobre o
Artigo 2° No dia 7 de setembro de 1993 o eleicomércio exterior, essenciais à defesa dos intetorado definará, através de plebiscito, a forma
resses fazendários nacionais, serão exercidos pe(república ou monarquia constitucional) e o sislo Ministério da Fazenda.
tema de governo (parlamentarismo ou presidenArtigo 238 A lei ordenará a venda e revenda
cialismo) que devem vigorar no País.
de combustíveis de petróleo, álcool· carburante e
§ 1o Será assegurada gratuidade na livre divuloutros cornbusti~eis derivados de matérias-prigação dessas formas e sistemas, através dos
mas renováveis, respeitados os princípios desta
meios de comunicação de massa cessionários de
Constituição.
serviço público.
Artigo 239 A arrecadação decorrente das con§ 2° O Tribunal Superior Eleitoral, promulgada
tribuições para o Programa de Integração Social,
a Constituição, expedirá as normas regulamentacriado pela Lei Cqrnplernentar no 7, de 7 de sedoras deste artigo.
tembro de 1970, e para o Programa de Formação
Artigo 3° A revisão constitucional será realido Patrimônio do Servidor Público, criado pela
zada após cinco anos, contados da promulgação
Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de
da Constituição, pelo voto da maioria absoluta
1970, passa, a partir da promulgação desta Consdos membros do Congresso Nacional, em sessão
tituição, a financiar, nos termos que a lei dispuunicameraL
ser, o programa do seguro-desemprego e o abono
Artigo 4° O mandato do atual Presidente da
de que trata o § 3° deste artigo.
República terminará em 15 de março de 1990.
§ 1o Dos recursos mencionados no caput des§ 1o A primeira eleição para Presidente da Rete artigo, pelo menos quarenta por cento serão
pública após a promulgação da Constituição.será
destinados a financiar programas de desenvolvirealizada no dia 15 de novembro de 1989, não se
mento econômico, através do Banco Nacional de
lhe aplicando o disposto no artigo 16 da ConstiDesenvolvimento Econômico e Social, com critétuição.
rios de remuneração que lhes preservem o va§ 2° É assegurada a irredutibilidad..e da atual
lor.
representação dos Estados e do Distrito Federal,
§ 2° Os patrimônios acumulados do Programa
na Cãmara dos Deputados.
de Integração Social e do Programa de Formação
§ 3° Os mandatos dos Governadores e dos Vicedo Patrimônio do Servidor Público são preservaGovernadores eleitos em 15 de novembro de 1986
dos, mantendo-se os critérios de saque nas situaterminarão em 15 de março de 1991.
ções previstas níJ.S leis específicas, com exceção
§ 4° Os mandatos dos atuais Prefeitos, Viceda retirada por motivo de casamento, ficando·
Prefeitos e Vereadores terminarão no dia 1o de
vedada a distribuição da arrecadação de que
janeiro de 1989, com a posse dos eleitos.
trata o caput deste artigo, para depósito nas
Artigo so Não se aplicam às eleições previstas
contas individuais dos participantes.
para 15 de novembro de 1988 o disposto no artigo
§ 3° Aos empregados que percebam de empre16 e as regras do artigo 77 da Constituição.
gadores que contribuem para o Programa de In§ 1° Para as eleições de 15 de novembro de 1988,
tegração Social ou para o Programa de Formaserá exigido domicílio eleitoral na circunscrição
ção do Patrimônio do Servidor Público até dois
pelo menos durante os quatro meses anteriores
salários mínimos de remuneração mensal, é asao pleito, com adendo os candidatos que preensegurado o pagamento de um salário mínimo
~am e!àte requisito, atendídas as demais exigênanual, computado nef>'te ~o~ rendimento das
cias da lei, ter seu registro efetivado pela Justiça
contas individuais, no caso daqueles que já parEleitoral após a promulgação da Constituição.
ticipavam dos referidos programas, até a data da
§ 2° Na ausência de norma legal específica,
promulgação desta Constituição.
caberá ao Tribunal Superior Eleitoral editar as
§ 4o O fmanciamento do seguro-desemprego renormas necessárias à realização das eleições de
ceberá uma contribuição adicional da empresa
1988, respeitada a legislação vigente.
cujo índice de rotatividade da força de trabalho
§ 3° Os atuais parlamentares federais e estasuperar o índice médio da rotatividade do setor,
duai!S eleitos Vice-Prefeitos, se convocados a
na forma estabelecida por lei.
exercer a função de Prefeito, não perderão o
Artigo 240 Ficam ressalvadas do disposto no
mandato parlamentar.
artigo 195 as atuais contribuições compulsórias
§ 4° O número de vereadores por município
dos empregadores sobre a folha de salários, desserá fixado, para a representação a ser eleita em
tinadas às entidades privadas de serviço social e· 1988,
pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral,
de formação profissional vinculadas ao sistema
respeitados os limites estipulados no artigo 29,
sindical.
IV, da Constituição.
Artigo 241 Aos delegados de polícia de carrei§ 5° Para as eleições de 15 de novembro de 1988,
ra aplica-se o princípio do artigo 39, § lo, corresressalvados os que já exercem mandato eletivo,
pondente às carreiras disciplinadas no artigo 135
são inelegíveis para qualquer cargo, no território
desta Constituição.
de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
por consegüinidade ou afinidade, até o segundo
Artigo 242 O princípio do artigo 206, IV,
grau, ou por adoção, qo Presidente da República,
não se aplica às instituições educacionais oficiais
do Governador de Estado, do Governador do Discriadas por lei estadual ou municipal e existentrito Federal e do Prefeito que tenham exercido
tes na data da promulgação desta Constituição,
mais da metade do mandato.
que não sejam total ou prepoJ;J.deranternente
Artigo 6° Nos seis meses posteriores à promantidas com recursos públicos:
mulgação da Constituição, parlamentares fede§ 1o O ensino da História do Brasil levará em
rais, reunidos em número não inferior a trinconta as constribuições das diferentes culturas e
ta, poderão requerer ao Tribunal Superior
etnias para a formação do povo brasileiro.
Eleitoral o registro de novo partido político, jun§ 2° O Colégio Pedro II, localizado na cidade do
tando ao requerimento o manifesto, o estatuto e
Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal.
o programa devidamente assinados pelos requeArtigo 243 As glebas de qualquer região do
rentes.
País onde forem localizadas culturas ilegais de
§ 1° O registro provisório, que será concedido
plantas psicotrópicas serão imediatamente ·exde plano pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos
propriadas e especificamente destinadas ao astermos deste artigo, defere ao novo partido todos
sentamento de colonos, para o cultivo de produos direitos, deveres e prerrogativas dos atuais,
tos alimentícios e medicamentosos, sem
entre eles o de participar, sob legenda própria,
qualquer indenização aos proprietários e sem
das eleições que vierem a ser realizadas nos
prejuízo de outras sanções previstas em lei.
doze meses seguintes à sua formação.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de va§ 2° O novo partido perderá automaticamente
lor econômico apreendido em decorrência do tráseu registro provisório se, no prazo de vinte e
fico ilícito de entorpecentes e drogas afms será
quatro meses, contados de sua formação, não
confiscado e reverterá em beneficio de instituiobtiver registro defmitivo no Tribunal Superior
ções e pessoal especializados no tratamento e
Eleitoral, na forma que a lei dispuser.
recuperação de viciados e no aparelhamento e
Artigo 7o O Brasil propugnará pela formação
custeio de atividades de fiscalização, controle,
de um tribunal internacional dos direitos humaprevenção e repressão do crime de tráfico destas
nos.
.
substâncias.
Artigo ao E concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da
Artigo 244 A lei disporá sobre a adaptação
promulgação da Constituição, foram atingidos,
dos logradouros, dos edificios de uso público e
dos veículos de transporte coletivo atualmente
em decorrência de motivação exclusivamente política por atos de exceção, .institucionais ou
existentes, a fim de garantir acesso adequado às
complementares, aos que foram abrangidos pelo
pessoas portadoras de. deficiência, conforme o
Decreto Legislativo no 18, de 15 de dezembro de
disposto no artigo 227, § 2°.
1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei no 864, de
Artigo 245 A lei disporá sobre as hipóteses e
12 ·de setembro de 1969, asseguradas as promocondições em que o Poder Público dará assistênções na inatividade, ao cargo, emprego, posto
cia aos herdeiros e dependentes carentes de pesou gÍ:-aduação a que teriam direito se estivessem
soas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da
em serviço ativo, obedecidos os prazos de permaresponsabilidade civil do autor do ilícito. - _____ "_nênc!fi.
~l)l- a_
tiyidade previstos I_l~S l~is e regula-
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rnentos vigentes, respeitadas as características e
peculiaridades das carreiras dos servidores pú- ·
blicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos.
§ 1o O disposto neste artigo somente gerará
efeitos financeiros a partir da promulgação da
Constituição, vedada a remuneração de qualquer
espécie em caráter retroativo.
§ 2° Ficam assegurados os beneficios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do setor privado, dirigentes e representantes sindicais que,
por motivos exclusivamente políticos, tenham si,
do punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que foram impedidos de
exercer atividades profissionais em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos.
§ 3o Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica, em decorrência das Portarias Reservadas do
Ministério da Aeronáutica no S-50-GM5, de 19 de
junho de 1964, e no S-285-GM5, serâ concedida
reparação de natureza econômica, na forma que
dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional
e a entrar em vigor no prazo de doze meses a
contar da promulgação da Constituição.
§ 4° Aos que, por força de atos institucion~is,
tenham exercido gratuitamente mandato eletivo
de vereador, serão computados, para efeito de
aposentadoria no serviço público e previdência social, os respectivos períodos.
§ 5° A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores públicos civis e aos
empregados em todos os níveis de governo ou
em suas fundações, empresas públicas ou empresas mistas sob controle estatal, exceto nos Ministérios militares, que tenham sido punidos ou
demitidos por atividades profissionais interrompidas em virtude de decisão de seus trabalhadores, bem corno em decorrência do Decreto-Lei no
1.632, de 4 de agosto de 1978, ou por motivos
exclusivamente políticos, assegurada a readmissão dos que foram atingidos a partir de 1979,
observado o disposto no § 1°.
Artigo 9° Os que, por motivos exclusivamente
políticos, foram cassados ou tiveram seus direitos políticos suspensos no período de 15 de julho
a 31 de dezembro .de 1969, por ato do então Presidente da República, poderão requerer ao Supremo Tribunal Federal o reconhecimento dos direitos e vantagens interrompidos pelos atos
punitivos, desde que comprovem terem sido estes eivados de vício grave.
· Parágrafo único. O Supremo Tribunal Federal
proferirá a decisão ~o pr~o de cento e vmte
dias, a contar do pedido do mteressado. .
Artigo 10 Até que seja prorn!-llgada a le1 complementar a que se refere o artigo 7°, I, da Constituição:
I - fica limitada a proteção nele referida ao
aumento, para quatro vezes, d~ porcen~ag~m
prevista no artigo 6°, caput e paragrafo pnmeiro
da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966;
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem
justa causa:
·
a) do empregado eleito para c~rgo de _direção
de comissões internas de prevençao de acidentes,
desde o registro de sua candidatura até um ano
após o final de seu mandato;
b) da empregada gestante, desde a confirmação
da gravidez até cinco meses após o parto.
§ 1o Até que a lei venha a disciplinar o disposto
no artigo 7°, XIX, da Constituição, o prazo da
licença-paternidade a que se refere o inciso é de
cinco dias.
§ 2° Até ulterior disposição legal, a cobrança
das contribuições para o custeio das atividades
dos sindicatos rurais será feita juntamente com
a do imposto territorial rural, pelo mesmo órgão ·
arrecadador.
§ 3o Na primeira comprovação do cumprimento
das obrigações trabalhistas pel? empregador ~
ral, na forma do artigo 233, apos a promulgaça~
da Constituição, será cer~cada perante a Justiça do Trabalho a re~ar:_idade do C<!ntrato e das
atualizações das obngaçoes traBalhistas de todo
o periodo.
Artigo 11 Cada Assembléia Legislativa, com
poderes constituintes, elaborará a Constituição
do Estado, no prazo de um ano, contado da
promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta.
Parágrafo único. Promulgada a Constituição
do Estado, caberá à Cârnarél Municipal, no prazo
de seis meses, votar a Lei Orgânica respectiva,
em dois turnos de discussão e votação, respeitado o disposto na Constituição Federal e na
Constituição Estadual.
Artigo 12 Será criada, dentro de noventa dias
da promulgação da Constituição, Comissão de
Estudos Territoriais, com dez membros indicados pelo Congresso Nacional e cinco pelo Poder
Executivo, com a fmalidade de apresentar estudos sobre o território nacional e anteprojetos relativos a novas unidades territoriais, notadamente na Amazônia Legal e em áreas pendentes de
solução.
§lo No prazo de um ano, a Comissão submeterá ao Congresso Nacional os resultados de seus
estudos para, nos termos da Constituição, serem
apreciados nos doze meses subseqüentes, extin-
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güindo-se Jogo após.
§ 2• Os Estados e os Municípios deverão, no
prazo de três anos, a contar da promulgação da
Constituição, promover, mediante acordo ou arbitramento, a demarcação de suas linhas divisó·
rias atualmente litigiosas, podendo para isso
fazer alterações e compensações de área que
atendam aos acidentes naturais, critérios histori·
cos, conveniências administrativas e comodidade
das populações limítrofes.
§ 3• Havendo solicitação dos Estados e Municí·
pios interessados, a União poderá encarregar-se
dos trabalhos demarcatórios.
§ 4• Se, decorrido o prazo de três anos, a contar
da promulgação da Constituição, os trabalhos
demarcatórios não tiverem sido concluidos, ca·
berá à União determinar os limites das áreas
litigiosas.
§ 5• Ficam reconhecidos e homologados os
atuais limites do Estado do Acre com os Estados
do Amazonas e de Rondônia, conforme levanta·
mentos cartográficos e geodésicos realizados pela
Comissão Tripartite integrada por representao·
tes dos Estados e dos serviços técnico-especiali· ·
zados do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta·
tística.
.
Artigo 13 E criado o Estado do Tocantins,
pelo desmembramento da área descrita neste artigo, dando-se sua instalação no quadragésimo
sexto dia após a eleição prevista no § 3•, mas não
antes de 1• de janeiro de 1989.
§ 1• O Estado do Tocantins integra a Região
Norte, limita-se com o Estado de Goiás pelas di·
visas norte dos Municípios de São Miguel do
Araguaia, Porangatu, Formoso, Minaçu, Cavai·
cante, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos,
conservando a leste, norte e oeste as divisas
atuais de Goiás com os Estados da Bahia, Piaui,
Maranhão, Pará e Mato Grosso.
§ 2• O Poder Executivo designará uma das ci·
dades do Estado para sua Capital provisória até
a aprovação da sede definitiva do governo pela
Assembléia Constituinte.
§ 3• O Governador, o Vice-Governador, os Se·
nadores, os Deputados Federais e os Deputados
Estaduais serão eleitos, em um único turno, até
setenta e cinco dias após a promulgação da Cons·
tituição, mas não antes de 15 de novembro de
1988, a critério do Tribunal Superior Eleitoral,
obedecidas, entre outras, as seguintes normas:
I - o prazo de filiação partidária dos candida·
tos será encerrado setenta e cinco dias antes da
data das eleições;
II - as datas das convenções regionais parti·
dárias destinadas a deliberar sobre coligações e
escolha de candidatos, de apresentação de reque·
rimento de registro dos candidatos escolhidos e
dos demais procedimentos legais serão fixados,
em calendário especial, pela Justiça Eleitoral;
ill - são inelegíveiS OS ocupantes de cargos
estaduais ou municipais que não se tenham de·
les afastado, em carater definitivo, setenta e cin·
co dias antes da data das eleições previstas neste
parágrafo;
IV - ficam mantidos os atuais diretórios re·
gionais dos partidos políticos do Estado de Goiás,
cabendo às comissões executivas nacionais de·
signar comissões provisórias no Estado do To·
cantins, nos termos e para os fins previstos na
lei.
§ 4• Os mandatos do Governador; do Vice-Go·
vernador, dos Deputados Federais e Estaduais
eleitos na forma do parágrafo anterior extinguir·
se-ão concomitantemente aos das demais unida·
des da Federação; o mandato do Senador eleito
menos votado extinguir-se-á nessa mesma opor·
tunidade, e os dos outros dois, juntamente com
os dos Senadores eleitos em 1986 nos demais Es·
tados.
§ 5• A Assembléia Estadual Constituinte será
instalada no quadragésimo-sexto dia da eleição
de seus integrantes, mas não antes de 1• de ja·
neiro de 1989, sob a presidência do Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás,
e dará posse, na mesma data, ao Governador e
ao Vice-Governador eleitos.
§ 6• Aplicam-se à criação e instalação do Esta·
do do Tocantins, no que couber, as normas le·
gais disciplinadoras da divisão do Estado de Ma·
to Grosso, observado o disposto no artigo 234 da
Constituição.
·
§ 7• Fica o Estado de Goiás liberado dos débitos
e encargos decorrentes de empreendimentos no
território do novo Estado, e autorizada a União,
a seu critério, a assunlir os referidos débitos.
Artigo 14 Os Territórios Federais de Roraima
e do Amapá são transformados em Estados Fede·
rados, mantidos seus atuais limítes geográficos.
§ 1• A instalação dos Estados dar-se-á com a
posse dos governadores eleitos em 1990.
· § 2• Aplicam-se à transformação e instalação
dos Estados de Roraima e Amapá as normas e
critérios seguidos na criação do Estado de Ron·
dônia, respeitado o disposto na· Constituição e
neste Ato.
§ 3• O Presidente da República, até quarenta e
cinco dias após a promulgação da Constituição,
encaminhará à apreciação do Senado Federal os
nomes dos governadores dos Estados de Roraima
e do Amapá, que exercerão o Poder Executivo
até a instalação dos novos Estados, com a posse
dos governadores eleitos.
§ 4• Enquanto não concretizada a transforma·
ção em Estados, nos termos deste artigo, os Ter·
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ritórios Federais de Roraima e do Amapá serão
beneficiados pela transferência de recursos pre·
vista nos artigos 159, I, "a", da Constituição, e 34,
§ 2•, II, deste Ato.
Artigo 15 Fica extinto·o Território Federal de
Fernando de Noronha, sendo sua área reincorpo·
rada ao Estado de Pernambuco.
Artigo 16 Até que se efetive o disposto no
artigo 32, § 2•, da Constituição, caberá ao PreSi·
dente da República, com a aprovação do Senado
Federal, indicar o Governador e o Vice-Governa·
dor do Distrito Federal.
§ 1• A competência da Câmara Legislativa do
Distrito Federal, até que se instale, será exercida
pelo Senado Federal.
§ 2• A fiscalização contábil, financeira, orça·
mentária, operacional e patrimonial do Distrito
Federal, enquanto não for instalada a Câmara
Legislativa, será exercida pelo Senado Federal,
mediante controle externo, com o auxílio do Tri·
bunal de Contas do Distrito Federal, observado o
disposto no artigo 72 da Constituição.
§ 3• Incluem-se entre os bens do Distrito Federai aqueles que lhe vierem a ser atribuidos pela
União na forma da lei.
Artigo 17 Os vencimentos, a remuneração, as
vantagens e os adicionais, bem como os proven·
tos de aposentadoria .que estejam sendo percebi·
dos em desacordo com a Constituição serão ime·
diatamente reduzidos aos limites dela
decorrentes, não se admitindo, neste caso, invo·
cação de direito adquirido ou percepção de ex·
cesso a qualquer título.
§ 1• É assegurado o exerc~cio. cumulatiV!J .de
dois cargos ou empregos pnvativos de medico
que estejam sendo exercidos por médico militar
na adm}nistração pública direta ou indireta.
§ 2• E assegurado o exe~cíci~ cumulativo ~e
dois cargos ou empregos pnvativos de profisslO·
nais de saúde que estejam sendo exercidos na
administração pública direta ou indireta.
Artigo 18 Ficam extintos os efeitos jurídicos
de qualquer ato legislativo ou administrativo, la·
vrado a partir da instalação da Assembléia Na·
cional Constitui.!I~e. que tenh'! por obj~t<? a con·
cessão de estabilidade a semdor admitido sem
concurso público, da administração direta ou in·
direta, inclusive das fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público.
Artigo 19 Os servidores públicos civis da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, da administração direta, autárquica
e das fundações públicas, em exercício na data
da promulgação da Constituição, há pelo me·
nos cinco anos continuados, e que não tenhaM
sido admitidos na forma regulada no artigo 37,
da Constituição, serão considerados estáveis no
serviço público.
§ 1• O tempo de serviço dos servidores referi·
dos neste artigo será contado como título quando
se submeterem a concurso para fins de efetiva·
ção, na forma da lei.
§ 2• O disposto neste artigo não se aplica aos
ocupantes de cargos •. ~ções e empregos de con:
fiança ou em comissa~. ne~ aos que a le.1
declare de livre exoneraçao, CUJO tempo de sem·
ço não será computado para os fins do caput
deste artigo, exceto se se tratar de servidor.
§ 3• O disposto neste artigo não se aplica aos
p~ofessores de nível superior, nos termos da
le1.
Artigo 20 Dentro de cento e oitenta dias, pro·
ceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores
públicos inativos e pensionistas e à atualização
dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de
ajustá-los ao disposto na Constituição.
Artigo 21 Os juízes togados de investidura li·
·mitada no tempo, admitidos mediante concurso
público de provas e títulos e que estejam em
exercício na data da promulgação da Consti·
tuição, adquirem estabilidade, observado o está·
gio probatório, e passam a compor quadro em
extinção, mantidas as competências, prerrogati·
vas e restrições da legislação a que se achavam
submetidos, salvo as inerentes à transitoriedade
da investidura.
Parágrafo único. A aposentadoria dos juízes de
que trata este artigo regular-se-á pelas normas
fixadas para QS demais juízes estaduais.
Artigo 22 E assegurado aos defensores públi·
cos investidos na função até a data de instalação
da Assembléia Nacional Constituinte o direito de
opção pela carreira, com a observãncia das ga·
rantias e vedações, previstas no artigo 134, pará·
grafo único, da Constituição.
Artigo 23 Até que se edite a regulamentação
do artigo 21, XVI, da Constituição, os atuais ocu·
pantes do cargo de censor federal continuarão
exercendo funções com este compatíveis, no De·
partamento de Polícia Federal, observadas as
disposições constitucionais.
Parágrafo único. A lei referida disporá sobre o
aproveitamento dos Censores Federais, nos ter·
mos deste artigo.
Artigo 24 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios editarão leis estabelecendo
critérios para a compatibilização de seus qua·
dros de pessoal ao disposto no artigo 39 da
Constituição e à reforma administrativa dela de·
corrente, no prazo de dezoito meses, contados da
sua pron1ulgação.
.
Artigo 25 Ficam revogados, a partir de cento e
oitenta dias da promulgação da Constituição, su-

jeito este prazo a prorrogação por lei, todos os
dispositivos legais que atii.buam ou deleguelll a
órgão do Poder Executivo competência assinala·
da pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a:
I - ação nonnativa;
II - alocação ou transferência de recursos de
qualquer espécie.
§ 1• Os decretos-leis em tramitação no Con·
gresso Nacional e por este não apreciados até a
pron1ulgação da Constituição terão seus efeitos
regulados da seguinte forma:
I - se editados até 2 de setelllbro de 1988,
serão apreciados pelo Congresso Nacional no
prazo de até cento e oitenta dias a contar da
promulgação da Constituição, não con1putado o
recesso parlamentar;
II - decorrido o prazo definido no inciso anterior, e não havendo apreciação, os decretos-leis
ali n1encionados serão considerados rejeitados;
ill - nas hipóteses definidas nos incisos I e II,
terão plena validade os atos praticados na vigên·
cia dos respectivos decretos-leis, podendo o Con·
gresso Nacional, se necessário, legislar sobre os
efeitos deles remanescentes.
§ 2•. Os decretos-leis editados entre 3 de setelll·
bro de 1988 e a promulgação da Constituição se·
rão convertidos, nesta data, en1 medidas provisó·
rias, aplicando-se-lhes as regras estabelecidas no
artigo 62, parágrafo único.
Artigo 26 No prazo de um ano a contar da
pron1ulgação da Constituição, o Congresso Na·
cional promoverá, através de Comissão mista,
exame analítico e pericial dos atos e fatos gera·
dores do endividamento externo brasileiro.
§ 1• A Comissão terá a força legal de Comissão
parlamentar de inquérito para os fins de requisi·
ção e convocação, e atuará com o auxílio do Tri·
bunal de Contas da União.
§ 2• Apurada irregularidade, o Congresso Na·
cional proporá ao Poder Executivo a declaração
de nulidade do ato e encaminhará o processo ao
Ministério Público Federal, que formalizará, no
prazo de sessenta dias, a ação cabível.
Artigo 27 O Superior Tribunal de Justiça será
instalado sob a Presidência do Supremo Tribu·
na! Federal.
§ 1• Até que se instale o Superior Tribunal de
Justiça, o Supren1o Tribunal Federal exercerá as
atribuições e competências definidas na ordem
constitucional precedente.
§ 2• A con1posição inicial do Superior Tribunal
de Justiça far-se-á:
I - pelo aproveitamento dos Ministros do Tri·
bunal Federal de Recursos;
II - pela non1eação dos Ministros que sejam
necessários para completar o nÚlllero estabeleci·
do na Constituição.
§ 3• Para os efeitos do disposto na Constituição,
os atuais Ministros do Tribunal Federal de Recursos serão considerados pertencentes à classe
de que provieram, quando de sua non1eação.
§ 4• Instalado o Tribunal, os Ministros aposen·
tados do Tribunal Federal de Recursos tornar-se·
ão, auton1aticamente, Ministros aposentados do
Superior Tribunal de Justiça.
§ SO Os Ministros a que se refere o § 2•, II, serão
indicados em lista triplice pelo Tribunal Federal
de Recursos, observado o disposto no artigo 104,
parágrafo único, da Constituição.
§ So Ficam criados cinco Tribunais Regionais
Federais, a serem instalados no prazo de seis
01eses a contar da pron1ulgação da Constituição,
con1 a jurisdição e sede que lhes fixar o Tribunal
Federal de Recursos, tendo em conta o nÚlllero
de processos e sua localização geográfica.
§ 7• Até que se instalelll os Tribunais Regionais
Federais, o Tribunal Federal de Recursos exerce·
rá a competência a eles atribuída en1 todo o ter·
ritório nacional, cabendo-lhe pron1over sua ins·
talação e indicar os candidatos a todos os cargos
da con1posição inicial, mediante lista triplice, po·
dendo desta constar juízes federais de qualquer
região, 9bservado o disposto no parágrafo So.
§ 8• E vedado, a partir da pron1ulgação da
Constituição, o provimento de vagas de Minis·
tros do Tribunal Federal de Recursos.
§ go Quando não houver juiz federal que conte
o tempo lllWlllo previsto no artigo 101, II, da
Constituição, a promoção poderá contemplar juiz
colll menos de cinco anos no exercício do car·
go.
§ 10. Compete à Justiça Federal julgar as ações
nela propostas até a data da promulgação da
Constituição, e aos Tribunais Regionais Fede·
rais, bem con1o ao Superior Tribunal de Justiça
julgar as ações rescisórias das decisões até então
proferidas pela Justiça Federal, inclusive daquelas cuja 01atéria tenha passado à competên·
cia de outro ran1o do Judiciário.
Artigo 28 Os juízes federais de que trata o
artigo 123, § 2•, da Constituição de 1967, com a
redação dada pela En1enda Constitucional n• 7,
de 1977, ficam investidos na titularidade de varas
na Seção Judiciária para a qual tenham sido
non1eados ou designados; na inexistência de vagas·, proceder-se-á ao desdobran1ento das varas
existentes.
Parágrafo único. Para efeito de pro01oção por
antigüidade, o ten1po de seviço desses juízes será
computado a partir do dia de sua posse.
Artigo 29 Enquanto não aprovadas as leis
complementares relativas ao Ministério Público
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e à Advocacia Geral da União, o Ministério Pú·
blico Federal, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, as Consultorias Jurídicas dos Ministé·
rios, as Procuradorias e Departamentos Jurídi·
cos de autarquias federais con1 representação
própria e os membros das Procuradorias das
Universidades fundacionais públicas continua·
rão a exercer suas atividades na área das res·
pectivas atribuições.
§ 1• O Presidente da República, no prazo de
cento e vinte dias, encanlinhará ao Congresso
Nacional projeto de lei comp!en1entar dispondo
sobre a organização e o funcionamento da Advocacia Geral da União.
§ 2• Aos atuais Procuradores da República, nos
termos da lei complementar, será facultada a
opção, de forma irretratável, entre as carreiras
do Ministério Público Federal e da Advocacia
Geral da União.
§ 3• Poderá optar pelo regime anterior, no que
respeita às garantias e vantagens, o membro do
Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, observando-se, quanto às
vedações, a situação jurídica na data desta.
§ 4• Os atuais integrantes do quadro suplemen·
tar dos Ministérios Públicos do Trabalho e Mili·
tar que tenhalll adquirido estabilidade nessas
funções passam a integrar o quadro da res·
pectiva carreira.
§ so Cabe à atual Procuradoria Geral da_Fazen·
da Nacional, diretamente ou por delegaçao, que
pode ser ao Ministério Público Estadual, repre·
sentar judicialmente a União n~s causas ~e ~a
tureza fiscal, na área da respectiva competenc1a,
até a pron1ulgação das leis con1p!ementares pre·
vistas neste artigo.
Artigo 30 A legislação que criar a justiça de
paz 01anterá os atuais juízes de paz até a posse
dos novos titulares, assegurando-lhes os direitos
e atribuições conferidos a estes, e designará o dia
para a eleição prevista no artigo 98, 11, da
Constituição.
Artigo 31 Serão estatizadas as serventias do
foro judicial, assilll definidas em lei, respeitados
os direitos dos atuais titulares.
Artigo 32 O disposto no artigo 236 não se apli·
ca aos serviços notariais e de registro que te·
nham sido oficializados pelo Poder Público, respeitando-se os direitos de seus servidores.
Artigo 33 Ressalvados os créditos de natureza
alimentar, o valor dos precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da pron1ulgação da
Constituição, incluido o remanescente de juros e
correção monetária, poderá ser pago em n1oeda
corrente, com atualização, en1 prestações anuais,
iguais e sucessivas, no prazo llláxilllo de oito
anos, a partir de 1° de julho de 1989, por de·
cisão editada pelo Poder Executivo até cento e
oitenta dias da promulgação da Constituição.
Parágrafo único. Poderão as entidades devedo·
ras, para o cumprilllento do disposto neste arti·
go, emitir, em cada ano, no exato montante do
dispêndio, títulos de divida pública não computá·
veis para efeito do limíte global de endividamen·
to.
Artigo 34 O sistellla tributário nacional entra·
rá en1 vigor a partir do prin1eiro dia do quinto
mês seguinte ao da pron1ulgação da Constitui·
ção, n1antido, até então, o da Constituição de
1967, con1 a redação dada pela En1enda n• 1 de
1969 e pelas posteriores.
§ 1• Entrarão em vigor com a pron1ulgação da
Constituição os artigos 148, 149, 150, 154, I, 156,
m, e 159, I, "c", revogadas as disposições en1
contrário da Constituição de 1967 e das En1endas
que a modificaram, especialmente de seu artigo
2:-i, m.
§ 2• O Fundo de Participação dos Estados e do

Distrito Federal e o Fundo de Participação dos
Municípios obedecerão às seguintes determina·
ções:
I - a partir da pron1ulgação da Constituição,
os percentuais serão, respectivamente, de dezoi·
to por cento e de vinte por cento, calculados
sobre o produto da arrecadação dos impostos re·
feridos no artigos 153, III e IV, 01antidos os
atuais critérios de rateio até a entrada em vigor
da lei con1plementar a que se refere o artigo
161, II;
II - o percentual relativo ao Fundo de Partici·

pação dos Estados e do Distrito Federal será
acrescido de um ponto percentual no exercício
.financeiro de 1989 e, a partir de 1990, inclusive, à
razão de meio ponto por exercício, até 1992, in·
clusive, atingindo em 1993 o percentual estabele·
cido no artigo 159, I, "a";
ill - o percentual relativo ao Fundo de Parti·
cipação dos Municípios, a partir de 1989, inclusi·
ve, será elevado à razão de meio ponto percen·
tua! por exercício financeiro, até atingir o
estabelecido no artigo 159, I, "b".
§ 3• Pron1ulgada a Constituição, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios pode·
rão editar as leis necessárias à aplicação do sis·
ten1a tributário nacional nela previsto.
§ 4• As leis editadas nos termos do parágrafo
anterior produzirão efeitos a partir da entrada
en1 vigor do sistema tributário nacional previsto
na Constituição.
§ SO Vigente o novo sisten1a tributário nacional, fica assegurada a aplicação da legislação an·
terior, no que não seja incompatível com ele e ,
com a legislação referida nos §§ 3• e 4•.
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Até 31 de dezembro de 1989, o disposto no despesa de pessoal exceder o limite previsto nesIV - aos créditos das entidades da Adminis- interesse público, as terras reverterão ao patriartigo 150, li, "b", não se aplica aos impostos de te artigo, deverão retornar àquele limite, redutração Pública anteriores à promulgação da mônio da União, dos Estados, do Distrito Federal
que tratam os artigos 155, I, "a" e "b", e 156, li e zindo o percentual excedente à razão de um
Constituição, não liquidados até primeiro de ja- ou dos Municípios.
li, que podem ser cobrados trinta dias após a
quinto por ano.
neiro de 1988.
publicação da lei que os tenha instituído ou auArtigo 39 Para efeito do cumprimento das disArtigo 47 Na liquidação dos débitos, inclusive
Artigo 52 Até que sejam fixadas as condições
mentado.
posições constitucionais que impliquem variasuas renegociações e composições posteriores, a que se refere o artigo 192, li, são vedados:
§ 7° Até que sejam fixadas em lei complemenções de despesas e receitas da União, após a proainda que ajuizados, decorrentes de quaisquer
I - a instalação, no Pais, de novas agências de
tar, as alíquotas máximas do imposto municipal mulgação da Constituição, o Poder Executivo
empréstimos concedidos por bancos e por insti- instituições financeiras domiciliadas no extesobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e deverá elaborar e o Poder Legislativo apreciar
tuições financeiras, não existirá correção mone- rior;
gasosos não excederão a três por cento.
projeto de revisão da lei orçamentária referente
tária desde que o empréstimo tenha sido conceli - o aumento do percentual de participação,
§ so Se, no prazo de sessenta dias contados da
ao exercício fmanceiro de 1989.
dido:
no capital de instituições financeiras com sede
promulgação da Constituição, não for editada a
Parágrafo único. O Congresso Nacional deverá
I - aos micro e pequenos empresários ou seus
no País, de pessoas físicas ou jurídicas residenlei complementar necessária à instituição do im- votar, no prazo de doze meses, a lei complemenestabelecimentos no período de 28 de fevereiro tes ou domiciliadas no exterior.
·
posto de que trata 0 artigo 155, 1, "b", os Estados tar prevista no artigo 161, ll.
de 1986 a 28 de fevereiro de 1987;
Parágrafo único. A vedação a que se refere
e o Distrito Federal, mediante convênio celebraArtigo 40 E mantida a Zona Franca de Mall - aos mini, pequenos e médios produtores este artigo não se aplica às autorização resultando nos tennos da Lei Complementar no 24 , de 7 naus, com suas características de área livre de
rurais no período de 28 de fevereiro de 1986 a 31 tes de acordos internacionais, de reciprocidade,
de janeiro de 1975, fixarão normas para regu- comércio, de exportação e importação, e de inde dezembro de 1987, desde que relativos a crédi- ou de interesse do Governo brasileiro.
centivos fiscais, pelo prazo- de
vinte
e cinco
to rural.
Artigo 53 Ao ex-combatente que tenha efetivalar ProV1·son·amente a mate·n·a.
d
c
tit
·
artir d
uigaçao a ons mçao.
. do de operaçoes
- b'li
§ nn
.,-- Ate' que ieJ· complementar disponha sobre .anos,
p -a Pafi · ·a prom
s
t
1 · ç d ai
·§ Io Consideram-se, para efeito deste artigo,
mente part'Jctpa
e cas durante
a matéria, as empresas distribuidoras de energia
aragr o uruco. omen e por et !e er poIDlcroempresas as pessoas jurídicas e as firmas a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei no
elétrica, na condição de contribuintes ou de dem ser modificados os critérios que disciplinaindividuais com receitas anuais de até dez mil 5.315, de 12 de setembro de 1967, serão asseguObrigações do Tesouro· Nacional, e pequenas em- rados os segum·tes direitos:
substitutos tributários, serão as responsáveis, ram ou venham a disciplinar a aprovação dos
projetos na Zona Franca de Manaus.
presas as pessoas jurídicas e as firmas indipor ocasião da saída do produto de seus estabele- Artigo 41 Os Poderes Executivos da União, dos
viduais com receita anual de até vinte e cinco
I - aproveitamento no serviço público, sem a
cimentos, ainda que destinado a outra unidade
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
mil Obrigações do Tesouro Nacional.
exigência de concurso, com estabilidade;
da Federação, pelo pagamento do imposto sobre. reavaliarão todos os incentivos fiscais de nature§ 2o A classificação de mini, pequeno e médio
ll- pensão especial correspondente à deixada
operações relativas à circulação de mercadorias za setorial ora em vigor, propondo aos Poderes
produtor rural será feita obedecendo-se às nor- por segundo-tenente das Forças Annadas, que
incidente sobre energia elétrica, desde a produ- Legislativos respectivos as medidas cabíveis.
mas de crédito rural vigente à época do contra- poderá ser requerida a qualquer tempo, senção ou importação até a última operação, calcu§to Considerar-se-ão revogados após dois anos,
to.
do inacumulável com quaisquer rendimentos relado o imposto sobre o preço então praticado na a partir da data da promulgação da Constituição,
§ go A isenção da correção monetária a que se
cebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios
operação final e assegurado seu recolhimento ao
os incentivos que não forem confirmados por
refere este artigo só será concedida nos seguin- previdenciários, ressalvado 0 direito de opção;
Estado ou ao Distrito Federal, conforme o local lei.
tes casos:
l i - em caso de morte, pensão à viuva ou
onde deva ocorrer essa operação.
§ 2o A revogação não prejudicará os direitos
I - se a liquidação do débito inicial, acrescido companheira ou dependente, de forma proporde juros legais e taxas judiciais, vier a ser efeti- ciona!, de valor igual à do inciso anterior;
§ ILEnquanto não entrar em vigor a lei previs- que já tiverem sido adquiridos, àquela data, em
ta no artigo 159, I, "c", cuja promulgação se fará relação a incentivos concedidos sob condição e
vada no prazo de noventa dias, a contar da data
IV - assistência médica, hospitalar e educaaté 31 de dezembro de 1989, é assegurada a apli" com prazo certo.
da promulgação da Constituição;
cional gratuita, extensiva aos dependentes;
cação dos recursos previstos naquele dispositivo
§ 3° Os incentivos concedidos por convênio enli -se a aplicação dos recursos não contrariar
V - aposentadoria com proventos integrais
da seguinte maneira:
tre Estados, celebrados nos termos do artigo 23, § a finalidade do financiamento, cabendo o ônus aos vinte e cinco anos de serviço efetivo, em
I - seis décimos por cento na Região Norte,
6°, da Constituição de 1967, com a redação da
da prova à instituição credora;
qualquer regime jurídico;
através do Banco da Amazônia S.A.;
Emenda no 1, de 17 de outubro de 1969, também
m- se não for demonstrado pela instituição
VI- prioridade na aquisição da casa própria,
credora que o mutuário dispõe de meios para o para os que não a possuam ou para suas viúvas
ll - um inteiro é oito décimos por cento na. deverão ser reavaliados e reconfirmados nos
Região Nordeste, através do Banco do Nordeste
prazos deste artigo.
pagamento de seu débito, excluído desta demons- ou companheiras.
·
do Brasil S.A.;
Artigo 42 Durante quinze anos, a União aplitração seu estabelecimento, a casa de moradia e
Parágrafo único. A concessão da pensão espem- seis décimos por cento na Região Centro- cará, dos recursos destinados à irrigação:
os instrumentos de trabalho e produção;
cial do inciso II substitui, para todos os efeitos !eOeste, através do Banco do Brasil S.A.
I - vinte por cento na Região Centro-Oeste;
IV - se o financiamento inicial não ultrapas-· gais, qualquer outra pensão já concedida ao ex§ 11 Fica criado, nos termos da lei, o Banco de·
li - cinqüenta por cento na Região Nordeste,
sar o limite de cinco mil Obrigações do Tesouro combatente.
Desenvolvimento do Centro-Oeste para dar cum-. preferencialmente no semi-árido.
Nacional;
Artigo 54 Os seringueiros recrutados nos terprimento, na referida região, ao que detenninam
Artigo 43 Na data da promulgação da lei que
V -se o beneficiário não for proprietário de
mos do Decreto-Lei no 5.813, de 14 de setembro de
os artigos 159, I, "c", e 192, § 2o, da Consti- disciplinar a pesquisa e a lavra de recursos e
mais de cinco módulos rurais.
1943, e amparados pelo Decreto-Lei no 9.882, de 16
tuição.
' jazidas minerais, ou no prazo de um ano, a con§ 4° Os benefícios de que trata este artigo não
de setembro de 1946, receberão, quando carentes
§ 12 A urgência prevista no artigo 148, ll, nãOtarda promulgação da Constituição, tornar-se-ão
se estendem aos débitos já quitados e aos devedo- pensão mensal vitalícia no valor de dois salários
prejudica a cobrança do empréstimo compulsó- sem efeito as autorizações, concessões e demais
res que sejam constituintes.
mínimos.
rio instituído, em benefício das Centrais Elétri" títulos atributivos de direitos minerários, caso os
§5o No caso de operações com prazos de venci§ 1° O benefício estendido aos seringueiros que,
cas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), pela Lei no. trabalhos de pesquisa ou de lavra não hajam
mento posteriores à data-limite de liquidação da atendendo a apelo do Governo brasileiro con4.156, de 28 de novembro de 1962, com as altera- sido comprovadamente iniciados nos prazos ledívida, havendo interesse do mutuário, os ban- tribuiram para o esforço de guerra, trabalhando
ções posteriores.
gais ou estejam inativos.
cos e as instituições fmanceiras promoverão, por na produção de borracha, na Região Amazônica,
Artigo 35 O disposto no artigo 165, § ?o, será.
Artigo 44 As atuais empresas brasileiras tituinstrumento próprio, alteração nas condições durante a Segunda Guerra Mundial.
cumprido de forma progressiva, no prazo de até lares de autorização de pesquisa, concessão de
contratuais originais de forma a ajustá-la ao pre§ 2o Os benefícios estabelecidos neste artigo são
dez anos, distribuindo-se os recursos entre as lavra de recursos minerais e de aproveitamento
sente benefício.
transferíveis aos dependentes reconhecidamente
regiões macroeconômicas em razão proporcional dos potenciais de energia hidráulica em vigor,
carentes.
à população, a partir da situação verificada no terão quatro anos, a partir da promulgação da
§ Go A concessão do presente benefício por ban§ 3o A concessão do benefício far-se-á conforme
biênio 1986-1987.
Constituição, para cumprir os requisitos do articos comerciais privados em nenhuma hipótese lei a ser proposta pelo Poder Executivo dentro de
§ lo Para aplicação dos critérios de que trata
go 176.
atrcarr~tardá ônufins par~ o Potder Público, amd· da que cento e cinqüenta dias da promulgação da Conseste artigo, excluem-se das despesas totais as re§ 1oRessalvadas as disposições de interesse naa aves e re anctamen e repasse e recur- tituição.
!ativas:
cional previstas no texto constitucional, as emsos pelo Banco Central do Brasil.
I - aos projetos considerados prioritários no presas brasileiras ficarão dispensadas do cum§ 7o No caso de repasse a agentes financeiros
Artigo 55 Até que seja aprovada a lei de direplano plurianual;
primento do disposto no artigo 176, § 1°, desde
oficiais ou cooperativas de crédito, 0 ônus recai- trizes orçamentárias, trinta por cento, no mínill - à segurança e defesa nacional;
que, no prazo de até quatro anos da data da
rá sobre a fonte de recursos originária.
mo, do orçamento da seguridade social, exclusim - à manutenção dos órgãos federais no promulgação da Constituição, tenham o produto
Artigo 48 O Congresso Nacional, dentro de ve o seguro-desemprego, serão destinados ao
Distrito Federal;
de sua lavra e beneficiamento destinado a induscento e vinte dias da promulgação da Constitui- setor de saúde.
IV - ao Congresso Nacional, ao Tribunal de trialização no território nacional, em seus próção, elaborará código de defesa do consUlnidor.
Contas da União e ao Poder Judiciário;
prios estabelecimentos ou em empresa industrial
Arti~o 49 A lei disporá sobre o instituto da
Artigo 56 Até que a lei disponha sobre o artiV - ao serviço da divida da administração controladora ou controlada.
enfiteuse em imóveis urbanos, sendo facultada go 195, I, a arrecadação decorrente de, no minidireta e indireta da União, inclusive fundações
§ 2o Ficarão também dispensadas do cumpriaos foreiros, no caso de sua extinção, a remição mo, cinco dos seis décimos percentuais corresinstituídas e mantidas pelo Poder Público fede- mento do disposto no artigo 176, parágrafo pridos aforamentos mediante aquisição do domínio pondentes à aliquota da contribuição de que traral.
meiro, as empresas brasileiras titulares de condireto, na conformidade do que dispuserem os ta o Decreto-Lei no 1.940, de 25 de maio de 1982,
§ 2° Até a entrada em vigor da lei complemencessão de energia hidráulica para uso em seu
respectivos contratos.
alterada pelo Decreto-Lei no 2_049 , de 1o de agosto
tar a que se refere o artigo 165, § 9<>, I e II, serão processo de industrialização.
§ lo Quando não existir cláusula contratual, de 1983 , pelo Decreto no 91. 236, de 8 de maio de
obedecidas as seguintes normas:
§ 3o As empresas brasileiras, referidas no § 1<>
serão adotados os critérios e bases hoje vigentes 1985, e pela Lei no 7_611 , de 8 de julho de 1987 ,
I - o projeto do plano plurianual, para vigên- somente poderão ter autorizações de pesquisa e
na legislação especial dos imóveis da União.
passa a integrar a receita da seguridade social,
cia até o final do primeiro exercício fmanceiro concessões de lavra ou potenciais de energia hi§ 2° Os direitos dos atuais ocupantes inscritos ressalvados, exclusivamente no exercício de
do mandato presidencial subseqüente, será enca- dráulica, desde que a energia e o produto da
ficam assegurados pela aplicação de outra moda- 1988, os compromissos assumidos com programinhado até quatro meses antes do encerramen- lavra sejam utilizados nos respectivos processos
lidade de contrato.
mas e projetos em andamento.
to do primeiro exercício fmanceiro e devolvido industriais.
§ 3° A enfiteuse continuará sendo aplicada aos
para sanção até o encerramento da sessão legisArtigo 45 Ficam excluídas do monopólio estaterrenos de marinha e seus acrescidos, situados
Artigo 57 Os débitos dos Estados e dos Munilativa;
belecido pelo artigo 177, ll, da Constituição as
na faixa de segurança, a partir da orla maríti- cípios relativos às contribuições previdenciárias
li - o projeto de lei de diretrizes orçamentárefmarias em funcionamento no Pais amparadas
ma.
até 30 de junho de 1988 serão liquidados, com
rias será encaminhado até oito meses e meio
pelo artigo 43 e nas condições do artigo 45 da Lei
§ 4° Remido o foro, o 'antigo titular do domínio correção monetária, em cento e vinte parcelas
direto deverá, no prazo de noventa dias, sob pe- mensais, dispensados os juros e multa sobre eles
antes do encerramento do exercício financeiro e no 2.004, de 3 de outubro de 1953.
devolvido para sanção até o encerramento do
Parágrafo único. Ficam ressalvados da vedana de responsabilidade, confiar à guarda do re- incidentes, desde que os devedores requeiram o
ção do artigo 177, § Io, os contratos de' risco feitos
gistro de imóveis competente toda a documenta- parcelamento e iniciem seu pagamento no prazo
primeiro período da sessão legislativa;
m - o projeto de lei orçamentária da União com a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás), para ção a ela relativa.
de cento e oitenta dias a contar da promulgação
" será encaminhado até quatro meses antes do enpesquisa de petróleo, q'Ue estejam em vigor na
Artigo 50 Lei agrícola a ser promulgada no da Constituição.
cerramento do exercício financeiro e devolvido data da promulgação da Constituição.
prazo de um ano disporá, nos termos da Constipara sanção até o encerramento da sessão legisArtigo 46 São sujeitos à correção monetária
tuição, sobre os objetivos e instrumentos de poli§ lo O montante a ser pago em cada um dos
!ativa.
desde o vencimento, até seu efetivo pagamento,
tica agrícola, prioridades, planejamento de sa- dois primeiros anos não será inferior a cinco por
Artigo 36 Os fundos existentes na data da pro- sem interrupção ou suspensão, os creditas junto
fras, comercialização, abastecimento interno, cento do total do débito consolidado e atualizado,
mulgação da Constituição, excetuados os resul- a entidades submetidas aos regimes de intervenmercado externo e instituição de crédito fundiá- sendo o restante dividido em parcelas mensais
tantes de isenções fiscais que passem a integrar ção ou liquidação extrajudicial, mesmo quando
rio.
de igual valor.
patrimônio privado e os que interessem à defesa esses regimes sejam convertidos em falência.
Artigo 51 Serão revistos pelo Congresso Na§ 2o A liquidação poderá incluir pagamentos na
nacional, extinguir-se-ão, se não forem ratificaParágrafo único - O disposto neste artigo acional, através de Comissão mista, nos três anos forma de cessão de bens e prestação de serviços,
dos pelo Congresso Nacional no prazo de dois
plica-se também:
a contar da data da promulgação da Constitui- nos termos da Lei no 7.578, de 23 de dezembro de
anos.
I- às operações realizadas posteriormente à
ção, todas as doações, vendas e concessões de 1986.
terras públicas com área superior a três mil hecArtigo 37 A adaptação ao que estabelece o decretação dos regimes referidos no caput deste
artigo 167, li, deverá processar-se no prazo de artigo;
tares, realizadas no período de 1° de janeiro de
§~o Em garantia do cumprimento do parcelacinco anos, reduzindo-se o excesso à base de,
II - às operações de empréstimo, fmancia1962 a 31 de dezembro de 1987.
mento, os Estados e os Municípios consignarão,
pelo menos, um quinto por ano.
mento, refinanciamento, assistência fmanceira
§ 1° No tocante às vendas, a revisão será feita anualmente, nos respectivos orçamentos, as doArtigo 38 Até a promulgação da lei complede liquidez, cessão ou sub-rogação de créditos ou
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§ 4° Descumprida qualquer das condições estarão despender com pessoal mais do que sessenta
passivas, inclusive as realizadas com recursos de
obedecerá aos critérios de legalidade e de conve- belecidas para concessão do parcelamento, o dée cinco por cento do valor das respectivas recei- fundos que tenham essas destinações;
niência do interesse público.
bito será considerado vencido em sua totalidade,
tas correntes.
m - aos créditos anteriores à promulgação da
§ 3° Nas hipóteses previstas nos parágrafos an- sobre ele incidindo juros de mora; nesta hipóteParágrafo único. A União, os Estados, o DistriConstituição;
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Fundos de Participação, destinada aos Estados e
Municípios devedores, será bloqueada e repassada à previdência social para pagamento de seus
débitos.
Artigo 58 Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência. social, na data
da promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o
poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e
benefícios referidos no artigo seguinte.
Parágrafo único. As prestações mensais dos
benefícios atualizadàs de acordo com este artigo
serão devidas e pagas a partir do sétimo mês a
contar da promulgação da Constituição.
Artigo 59 Os projetos de lei relativos à organização da seguridade social e aos planos de custeio e de benefícios serão apresentados no prazo
máximo de seis meses da promulgação da Constituição ao Congresso Nacional, que terá seis
meses para apreciá-los.
Parágrafo único. Aprovados pelo Congresso
Nacional, os planos serão implantados progressivamente nos dezoito meses seguintes.
Artigo 60 Nos dez primeiros anos da promulgação da Constituição, o Poder Público desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados da sociedade e com a aplicação
de, pelo menos, cinqüenta por cento dos recursos
a que se refere o artigo 212 da Constituição, para
eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental.
Parágrafo único. Em igual prazo, as universidades públicas descentralj.zarão suas atividades,
de modo a estender suas unidades de ensino superior às cidades de maior densidade populacional.
Artigo 61 As entidades educacionais a que se
refere o artigo 213, bem como as fundações de.
ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei, que preencham os requisitos dos.
incisos I e li do referido artigo e que, nos últimos.
três anos, tenham recebido recursos públicos,
poderão continuar a recebê-los, salvo disposição
legal em contrário.
Artigo 62 A lei criará o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) nos moldes da legislação relativa ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC),
sem prejuízo das atribuições dos órgãos públicos
que atuam na área.
Artigo 63 É criada uma Comissão composta
de nove membros, sendo três do Poder Legislativo, três do Poder Judiciário e três do Poder Executivo, para promover as comemorações do centenário da proclamação da República e da
promulgação da primeira Constituição republicana do Pais, podendo, a seu critério, desdobrarse em tantas subcomissões quantas forem necessárias.
Parágrafo único. No desenvolvimento de suas
atribuições, a comissão promoverá estudos, debates e avaliações sobre a evolução política, social, econômica e cultural do Pais, podendo articular-se com os governos estaduais e municipais
e com instituições públicas e privadas que desejem participar dos eventos.
Artigo 64 A Imprensa Nacional e demais gráficas da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, da administração direta -ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público, promoverão edição popular
do texto integral da Constituição, que será posta
à disposição das escolas e dos cartórios, dos sindicatos, dos quartéis, das igrejas e de outras instituições representativas da comunidade, gratuitamente, de modo que cada cidadão brasileiro
possa receber do Estado um exemplar da Constituição do Brasil.
Artigo 65 O Poder Legislativo regulamentará,
no prazo de doze meses, o artigo 222, § 4°.
Artigo 66 São mantidas as concessões de serviços públicos de telecomunicações atualmente
em vigor, nos termos da lei.
Artigo 67 A União concluirá a demarcação
das terras indígenas no prazo de cinco anos a
partir da promulgação da Constituição.
Artigo 68 Aos remanescentes da-s comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas
terras é reconhecida a propriedade definitiva,
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.
Artigo 69 Será permitido aos Estados manter
consultorias jurídicas separadas de sua Procuradorias Gerais ou Advocacias Gerais, desde que,
na data da promulgação desta Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções.
Artigo 70 Fica mantida a atual competência
dos tribunais estaduais até que a mesma seja
defmida na Constituição do Estado, nos termos
de artigo 125, parágrafo primeiro, da Constituição.
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Os Constituintes de 1988
ACRE
Alércio Dias (PFL)
Aluízio Bezerra (PMDB)
Francisco Diógenes (PDS)
Geraldo Fleming (PMDB)
José Melo (PMDB)
Maria Lúcia (PMDB)
Mário Maia (PDT)
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Eraldo Trindade (PFL)
Geovani Borges (PFL)
Raquel Capiberibe (PSB)

tarde, iria provocar a ira dos "progressistas", ao chamar "conservadores" como Konder Reis (PDS) e
Adolfo Oliveira (PL) para auxiliálo. Mas o trabalho da Constituinte
comprovou que Konder Reis, por
exemplo, não foi apenas um auxiliar eficiente. Foi também mais
"progressista" que a maior parte
do PMDB. Em conseqüência, Cabral - que, mesmo desacreditado
pela esquerda, viria a decepcionar
os "moderados" e o Palácio do Planalto, cujo apoio fora essencial para a sua eleição - deixa o posto de
Relator credenciado para concorrer à Presidência da Cãmara dos
Deputados, substituindo Ulysses
Guimarães.
Áureo Mello (PMDB)*
Beth Azize (PSDB)
Carlos De Carli (PMDB)
Carrel Benevides (PTB)
Eunice Michiles (PFL)
Ezio Ferreira (PFL)
Fábio Lucena (PMDB)
José Dutra (PMDB)
José Fernandes (PDT)
Leopoldo Peres (PMDB)
Sadie Hauache (PFL)

da candidatura à Presidência da
República de Ulysses Guimarães,
de quem tanto discordou na Assembléia.
Celso Dourado (PMDB)
Domingos Leonelli (PMDB)
Eraldo Tinoco (PFL)
Fernando Gomes (PMDB)
Fernando Santana (PCB)
França Teixeira (PMDB)
Francisco Benjamim (PFL)
Francisco Pinto (PMDB)
Genebaldo Correia (PMDB)
Haroldo Lima (PC do B)
Jairo Azi (PFL)
Jairo Carneiro (PFL)
Joaci Góes (PMDB)
João Alves (PFL)
João Carlos Bacelar (PMDB)
Jonival Lucas (PFL)
Jorge Hage (PMDB)
Jorge Medauar (PMDB)*
Jorge Vianna (PMDB)

BAHIA
.é.bigail Feitosa (PSB)
Angelo Magalhães (PFL)
Benito Gama (PFL)

AMAZONAS

r

• Bernardo Cabral (PMDB) - O
ex-Presidente nacional da Ordem
dos Advogados do Brasil chegou à
Constituinte após ter sido cogitado
por Tancredo Neves, mas não convidado, para ser o primeiro ocupante do Ministério da Reforma
Agrária. Na disputa pelo cargo de
Relator, derrotou dois "pesos-pesados" de seu partido: Fernando
Henrique Cardoso e Pimenta da
Veiga, ambos hoje no PSDB. Mais

• Carlos Sant' Anna (PMDB) Foi escolhido Líder do Governo
ainda no começo dos trabalhos da
Constituinte. Tornou-se um dos
mais ativos representantes dos
"conservadores" e negociador destacado do Centrão. "Conservador"·
na maioria dos assuntos, deu um
giro de 180 graus quando o tema
foi Saúde, o que fez parlamentares
petistas dizerem que ele seria o
Ministro ideal para a pasta. Uma
vez promulgada a Constituição,
deverá estar entre os entusiastas

• José Lourenço (PFL) - o Líder do PFL foi uma das figuras
mais ativas e polêmicas da Constituinte, defendendo, impetuosamente, os interesses do Governo e
do Centrão. Sofreu muitas derrotas, mas obteve vitórias não menos
importantes. Liderou a rebelião
que resultou na mudança do Regimento Interno, comandando por
vezes a obstrução dos trabalhos
através do esvaziamento do plenário. Um dos responsáveis pela
aprovação do mandato de cinco
anos para o Presidente Sarney e da
manutenção do presidencialismo,
teve participação decisiva na exclusão das terras produtivas do alcance da reforma agrária. No segundo turno, assumiu o comando
da ofensiva governista contra o
texto aprovado no primeiro, chegando a ameaçar "zerar" a Constituinte. Dessa vez não teve êxito.
Sequer conseguiu modificar os
itens mais criticados pelo Presidente Sarney, como a anistia aos
microempresários.
Jutahy Júnior (PMDB)
Jutahy Magalhães (PMDB)
Leur Lomanto (PFL)
Lídice da Mata (PC do B)

• Luís Eduardo Magalhães
(PFL) - A fama o antecedeu na
Constituinte, para onde levou o
prestígio do pai, o Ministro das Comunicações, Antõnio Carlos Magalhães, de quem fora oficial de gabinete no Governo da Bahia.
Tornou-se, em Brasília, um dos
principais líderes do Centrão, sobretudo pela coerência e firmeza
das posições assumidas. Foi um
dos 13 parlamentares fiéis a,o Governo que, depois das críticas do
Presidente Sarney ao projeto aprovado no primeiro turno, votaram
em bloco pela sua rejeição, ressalvados os destaques. Chegou a cogitar de não assinar a nova Carta,
mas decidiu-se por fazê-lo, anexando declaração de voto.
Luiz Viana (PMDB)
Luiz Viana Neto (PMDB)
Manoel Castro (PFL)
Marcelo Cordeiro (PMDB)
Mário Lima (PMDB)
Milton Barbosa (PDC)
Miraldo Gomes (PDC)
Nestor Duarte (PMDB)
Prisco Viana (PMDB)
Raul Ferraz (PMDB)
Ruy Bacelar (PMDB)
Sérgio Brito (PFL)
Uldurico Pinto (PMDB)
Virgildásio de Senna (PSDB)
Waldeck Ornélas (PFL)

CEARÁ
Aécio de Borba (PDS)
Afonso Sancho (PDS)*
Bezerra de Melo (PMDB)
Carlos Benevides (PMDB)
Carlos Virgílio (PDS)
César Cals Neto (PDS)
Cid Sabóia de Carvalho (PMDB)
Etevaldo Nogueira (PFL)
Expedito Machado (PMDB)
Firmo de Castro (PMDB)
Furtado Leite (PFL)
Gidel Dantas (PMDB)
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em destaque na vida política naDavi Alves Silva (PDS)
cional durante quase 40 anos, mas
Edison Lobão (PFL)
por ser um dos mais hábeis negoEdivaldo Holanda (PL)*
ciadores que já passaram pelo
Eliézer Moreira (PFL)
Enoc Vieira (PFL)
Congresso. Na Constituinte, ele teFrancisco Coelho (PFL)
ve oportunidade de evidenciar
Haroldo Sabóia (PMDB) ·
suas posições nacionalistas, herdaJayme Santana (PSDB)
das da velha UDN, onde começara
João Castelo (PDS)
a carreira, elegendo-se deputado . Joaquim Haickel (PMDB)
José Carlos Sabóia (PSB)
federal em 1950. Foi Governador
José Teixeira (PFL)
do Ceará e Ministro da Viação e
Onofre Corrêa (PMDB)
Obras Públicas do primeiro GabiSarney Filho (PFL)
nete parlamentarista de João GouVictor Trovão (PFL)
lart. Fez parte dó Grupo dos 32,
Vieira da Silva (PDS)
Wagner Lago (PMDB)
cujo grande papel foi demonstrar a
possibilidade de entendimento entre representantes de tendências
diversas.
MATO GROSSO

DISTRITO FEDERAL
• José Lins (PFL)- Trabalhando sem parar, aparentemente incansável, foi figura indispensável
para o Centrão. Participou de praticamente todas as articulações e
negociações e foi o relator do substitutivo apresentado ao plenário
pelo Centrão. Sempre discreto, não
ganhou manchetes, mas ficou conhecido, inclusive pelos adversários políticos, pela disposição ao
entendimento.
Lúcio Alcântara (PFL)
Luiz Marques (PFL)
Manuel Viana (PMDB)
Mauro Benevides (PMDB)
Mauro Sampaio (PMDB)
Moema São Thiago (PSDB)
Moysés Pimentel (PMDB)
Orlando Bezerra (PFL)
Osmundo Rebouças (PMDB)
Paes de Andrade (PMDB)
Raimundo Bezerra (PMDB)
Ubiratan Aguiar (PMDB)

Augusto Carvalho (PCB)
Francisco Carneiro (PMDB)
Geraldo Campos (PMDB)
Jofran Frejat (PFL)
Márcia Kubitschek (PMDB)
Maria de Lourdes Abadia (PSDB)
Maurício Correa (PDT)
Meira Filho (PMDB)
Pompeu de Souza (PSDB)
Sigmaringa Seixas (PSDB)
Valmir Campelo (PFL)

ESPÍRITO SANTO
Gerson Camata (PMDB)
Hélio Manhães (PMDB)
João Calmon (PMDB)
José Ignácio Ferreira (PSDB)
Lezio Sathler (PMDB)
Nélson Aguiar (PDT)
Nyder Barbosa (PMDB)
Pedro Ceolin (PFL)
Rita Camata (PMDB)
Rose de Freitas (PSflB)
Stélio Dias (PFL)
Vasco Alves (PSDB)
Vitor Buaiz \P':")

---------·--------------GOIÁS
Aldo Arantes (PC do B)
Antônio de Jesus (PMDB)
Délio Braz (PMDB)
Fernando Cunha (PMDB)
Iram Saraiva (PMDB)
· Irapuan Costa Júnior (PMDB)
Iturival Nascimento (PMDB)*
Jalles Fontoura (PFL)
João Natal (PMDB)
José Freire (PMDB)
Lúcia Vânia (PMDB)
Luiz Soyer (PMDB)
Maguito Vilela (PMDB)
Mauro Borges (PDC)
Mauro Miranda (PMDB)
Naphtali Alves de Souza (PMDB)
Nion Albernaz (PMDB)
Paulo Roberto Cunha (PDC)
Pedro Canedo (PFL)
Roberto Balestra (PDC)
Siqueira Campos (PDC)
• Virgíliõ Távora (PDS) - Emocionado, o pleiJfu:io da Constituinte aplaudiu-o, ao ser anunciada
sua morte, no dia 3 de junlw passado, aos 68 anos. O Senador ·era
muito querido pelos parlamentares, não apenas por se ter mantido

MARANHÃO
Albérico Filho (PMDB)
Alexandre Costa (PFL)
Antônio Gaspar (PMDB)
Cid Carvalho (PMDB)
Costa Ferreira (PFL)
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Plínio Martins CPMDBY
Rachid Saldanha Derzi (PMDB)
Ruben Figueiró (PMDB)
Saulo Queiróz (PSDB)
Valter Pereira (PMDB)
Wilson Martins (PMDB)

MINAS GERAIS

Aécio Neves (PMDB)
Alfredo Campos (PMDB)
~oísio Vasconcelos (PMDB)
Alvar"o Antônio (PMDB)
Alysson Paulinelli (PFL)
Bonifácio de Andrada (PDS)
Carlos Cotta (PSDB)
· Carlos Mosconi (PSDB)
Célio de Castro (PSDB)
Chico Humberto (PDT)
Christóvam Chiaradia (PFL)
Antero de Barros (PMDB)
Dálton Canabrava (PMDB)
Joaquim Sucena (PTB)
Genésio Bernardino (PMDB)
Jonas Pinheiro (PFL)
Gil César (PMDB)
Júlio Campos (PFL)
Hélio Costa (PMDB)
Louremberg Nunes Rocha (PTB)
Homero Santos (PFL)
Márcio Lacerda (PMDB)
Humberto Souto (PFL)
Norberto Schwantes (PMDB)*
Israel Pinheiro Filho (PMDB)*
Osvaldo Sobrinho (PTB)
Itamar Franco (sem partido)
Percival Muniz (PMDB)
João Paulo (PT) _
José da Conceição (PMDB)
José Elias Murad (PTB)
José Geraldo (PMDB)
José Santana de Vasconcellos (PFL)
José lllisses de Oliveira (PMDB)
Lael Varella (PFL)
Leopoldo Bessone (PMDB)
Luiz Alberto Rodrigues (PMDB)
Luiz Leal (PMDB)
Marcos Lima (PMDB)
Mário Assad (PFL)
Mário Bouchardet (PMDB)
Mário de Oliveira (PMDB)
Maurício Campos (PFL)
Maurício Pádua (PMDB)
Mauro Campos (PSDB)
Mello Reis (PDS)
Melo Freire (PMDB)
Mendonça de Morais (PMDB)*
Milton Lima (PMDB)
Mílton Reis (PMDB)
Octávio Elísio (PSDB)
Oscar Corrêa (PFL)
Paulo Almada (PMDB)*
Paulo Delgado (PT)
Pimenta da Veiga (PSDB)
Raimundo Rezende (PMDB)
Raul Belém (PMDB)
Roberto Brant (PMDB)
• Roberto Campos (PDS) - Para Roberto Vital (PMDB)
ele, são sintomas claros de xenofo- Ronaldo Carvalho (PMDB)
bia o tratamento preferencial à Ronan Tito (PMDB)
empresa de capital nacional, a Ronaro Corrêa (PFL)
proibição de contratos de risco, a Rosa Prata (PMDB)
inclusão do subsolo entre os bens Sérgio Naya (PMDB)*
da União e a restrição à presenças Sérgio Werneck (PMDB)
das multinacionais na exploração Sílvio Abreu (PSDB)
mineral. Foi o mais tenaz opositor Virgílio Galassi (PDS)
dessas propostas desde o início dos· Virgílio Guimarães (PT)
trabalhos da Constituinte, mas Ziza Valadares (PSDB)
elas terminaram.por ser incluídas
no texto da Carta. O Senador, que
defende o que chama de democraPARÁ
cia econômica para o Brasil, as
considera entraves ao desenvolvimento econômico e ao progresso Ademir Andrade (PSB)
Almir Gabriel (PMDB)
tecnológico.
Aloysio Chaves (PFL)
Rodrigues Palma (PTB)
Amilcar Moreira (PMDB)
Ubiratan Spinelli (PDS)
Arnaldo Moraes (PMDB)
Asdrubal Bentes (PMDB)
Benedicto Monteiro (PMDB)
Carlos Vinagre (PMDB)
MATO GROSSO DO SUL
Dionísio Hage (PFL)
Domingos Juvenil (PMDB)
Gandi Jamil (PFL)
Eliel Rodrigues (PMDB)
Ivo Cersósimo (PMDB)
Fausto Fernandes (PMDB)
José Elias (PTB)
Fernando Velasco (PMDB)
Levy Dias (PFL)
Gabriel Guerreiro (PMDB)
Mendes Canale (PMDB)*
Gerson Peres (PDS)

-
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Jacy Scanagatta (PFL)
José Carlos Martinez (PMDB)

Joaquim Francisco (PFL)
José Carlos Vasconcelos (PMDB)
José Jorge (PFL)
José Mendonça Bezerra (PFL)
José Moura (PFL)
José Tinoco (PFL)
Luiz Freire (PMDB)
Mansueto de Lavor (PMDB)
Marco Maciel (PFL)
Marcos Perez Queiroz (PMDB)
Maurílio Ferreira Lima (PMDB)
Ney Maranhão (PMB)*
Nilson Gibson ((PMDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Oswaldo Lima Filho (PMDB)*
Paulo Marques (PFL)
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o alcance da anistia às dívidas dos
microempresários. Divergindo da
orientação dos outros partidos de
esquerda, somou-se ao movimento
para adiar a votação do tabelamento de juros em 12 por cento ao
ano. No segundo turno, tentou viabilizar um acordo com o Centrão,
que reivindicava limitar o direito
de greve, mas não conseguiu con-·
vencer o PT. Esteve sempre muito
presente, e sua bancada, de três integrantes, foi, proporcionalmente,
a mais assíd~a da Constituinte.
Salatiel Carvalho (PFL)
Wilson Campos (PMDB)

PIAUÍ

• Jarbas Passarinho (PDS)- O
Presidente do PDS é conhecido como "conservador", mas aliou-se
aos "progressistas" em uma das
mais polêmicas votações- a do direito de greve. O texto que ajudou • José Richa (PSDB)- Seguindo
· a elaborar e defendeu da tribuna, seu perfil "moderado", assim que
ante a indignação de parte do Cen- terminaram os trabalhos das Cotrão, é um dos mais liberais em vi- . missões temáticas, Richa patrocigor no Mundo. Foi também decisi- nou a formação do Grupo dos 32,
. va sua intervenção no acordo que que
pretendia ser o elemento de lideterminou o fim dos contratos de gação
entre o bloco "progressisrisco na exploração do petróleo. ta", liderado
pelo Senador Mário
Os principais líderes do Centrão o Covas, e o Centrão.
Na verdade, as
assediaram diversas vezes para várias versões do projeto "Hércuque assumisse a coordenação do les", produzido pelo grupo, abrigrupo, mas Passarinho recusou ram caminho para o entendimento
sempre. Atuou de maneira firme, em
muitas das questões polêmicas,
agradando a todas as correntes, especialmente
quanto à reforma
como um dos co-Presidentes das agrária. Richa não
conseguiu, poComissões de Sistematização e de rém, ver aprovadas duas propostas
Redação, responsável, esta, pelo pelas quais muito se bateu: o par. texto final.
lamentarismo e o voto distrital. As
divergências
com seus próprios
João Menezes (PFL)
companheiros do PMDB acabaram
Jorge Arbage (PDS)
fazendo com que o ex-Governador
Manoel Ribeiro (PMDB)
do Paraná deixasse o partido, funPaulo Roberto (PMDB)
dando o PSDB, que hoje preside.

.

PARAÍBA
Adauto Pereira (PDS)
Agassiz Almeida (PMDB)
Aluízio Campos (PMDB)
Antônio Mariz (PMDB)
Cássio Cunha Lima (PMDB)
Edivaldo Motta (PMDB)
Edme Tavares (PFL)
Evaldo Gonçalves (PFL)
Humber to Lucena (PMDB)
João Agripino (PMDB)
João da Mata (PFL)
"José Maranhão (PMDB)
Lúcia Braga (PFL)
Marcondes Gadelha (PFL)
- Raimundo Lira (PMDB)

PARANÁ
Affonso Camargo (PTB)
Airton Cordeiro (PFL)
Alarico Abib (PMDB)
Alceni Guerra (PFL)
Antonio Ueno (PFL)
Basílio Villani (PMDB)
Borges da Silveira (PMDB)
Darcy Deitos (PMDB)
Dionísio Dal Prá (PFL)
Ervin Bonkoski (PMDB)
Euclides Scalco (PSDB)
Hélio Duque (PMDB)

José Tavares (PMDB)
Jovanni Masini (PMDB)
Leite Chaves (PMDB)*
Matheus Iensen (PMDB)
Mattos Leão (PMDB)
Maurício Fruet (PMDB)
Maurício Nasser (PMDB)
Max Rosenmann (PMDB)
Nélton Friedrich (PSDB)
Nilso Sguarezi (PMDB)
Osvaldo Macedo (PMDB)
Oswaldo Trevisan (PMDB)*
Paulo Pimentel (PFL)
Renato Bernardi (PMDB)
Renato Johnsson (PMDB)
Santinho Furtado (PMDB)
Sérgio Spada (PMDB)
Tadeu França (PMDB)
Waldyr Pugliesi (PMDB)

.álvaro Paçheco (PFL)*
Atila Lira (PFL)
Chagas Rodrigues (PSDB)
Felipe Mendes (PDS)
Heráclito Fortes (PMDB)
Hugo Napoleão (PFL)
Jesualdo Cavalcanti (PFL)
Jesus Tajra (PFL)
João Lobo (PFL)
José Luiz Maia (PDS)
Mussa Demes (PFL)
Myrian Portella (PDS)
Paes Landim (PFL)
Paulo Silva (PSDB)

RIO DE JANEffiO

• Ricardo Fiúza (PFL) - Está na
Câmara desde 1971. Até o começo
dos trabalhos da Constituinte tinha fama de ser truculento e muito ligado aos militares. Revelou-se
um negociador capaz. Chamado de
"o setor inteligente do Centrão"
pelo arqui-adversário José Genoíno (PT), Fiúza defendeu com garra
. suas convicções, sem deixar de negociar um item sequer. Num dos
primeiros debates chegou a agredir o Líder do PC do B, Haroldo
Lima. Depois mudou de atitude.
Mostrou-se muito or ganizado, culto e preparado para discutir qualquer.tema.

PERNAMBUCO
Antônio Farias (PMB)
Cristina Tavares (PSDB)
Egídio Ferreira Lima (PMDB)
Fernando Bezerra Coelho (PMDB)
Fernando Lyra (PDT)
Geraldo Melo (PMDB)
Gilson Machado (PFL)
Gonzaga Patriota (PMDB)
Harlan Gadelha (PMDB)
Horácio Ferraz (PFL)*
Inocêncio Oliveira (PFL)

• Roberto Freire (PCB)- o Líder do Partido comunista Brasileiro é autor de uma das emendas de
maio~ repercussão: a que reduziu

• Afonso Arinos (PSDB) - O Senador não conseguiu realizar o sonho que o trouxe à Constituinte:
ver implantado no Brasil o parlamentarismo, doutrina que abraçara já nos anos 50. Presidiu a Comissão Provisória de Estudos
Constitucionais, que elaborou um
anteprojeto de Constituição a convite de Tancredo Neves e José Sarney, e a Comissão de Sistematiza.ção da própria Constituinte. Em
ambas ,.o parlamentarismo foi
aprovado. ·como principal negociador dos parlamentaristas, reuniu
em sua -residência, às vésperas da
votação pelo plenário, os Ministros militares, para tentar romper
resistências. Seu esforço não teve
êxito. Foi um dos melhores oradO"·
res de toda a Assembléia. Seus dis:·
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cursos em tavor do parlamentarismo e do voto facultativo aos 16
anos são considerados memoráveis
pelos constituintes.
Adolfo Oliveira (PL)
Alair Ferreira (PFL)
.éJoysio Teixeira (PMDB)
Alvaro Valle (PL)
Amaral Netto (PDS)
Anna Maria Rattes (PSDB)
Arolde de Oliveira (PFL)
Artur da Távola (PSDB)

• Benedita da Silva (PT) - O
trabalho de Bené, como é conhecida, concentrou~se em duas áreas: a
aprovação de medi~as_ contra ~ r~
cismo e pela ampliaçao dos direitos das mulheres. Uma das emen.d as que apresentou, e conseguiu
ver aprovada, assegura às presidiárias meios para conviverem
com os filhos no período de amamentação. Seu destaque na Constituinte despertou o interesse da imprensa estrangeira. Uma equipe de
televisão alemã acompanhou-a durante uma semana, para observar
a atuação da primeira mulher negra a chegar ao Congresso Nacional e a presidir uma sessão da Assembléia.
·

• Brandão Monteiro (PDT) - O
Líder do PDT participou de todas
as principais negociações da Constituinte. Destacou-se na defesa de

O GLOBO
três posições: a jornada semanal
de 40 horas de trabalho, a concessão aos militares do direito de recorrer à Justiça para complementação da anistia, e a manutenção ,
do presidencialismo. Só foi vitorioso nesta última.
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RIO GRANDE DO NORTE
Antônio Câmara (PMDB)
Carlos Alberto (PTB)
Flávio Rocha (PL)
Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Iberê Ferreira (PFL)
Ismael Wanderley (PMDB)
Jessé Freire (PFL)
José Agripino Maia (PFL)
Lavoisier Maia (PDS)
Vingt Rosado (PMDB)
Wilma Maia (PDT)

Bocayuva CUÕha (PDT)
Carlos Alberto Caó (PDT)
César Maia (PDT)
Daso Coimbra (PMDB)
Denisar Arneiro (PMDB)
Edésio Frias (PDT)
Edmilson Valentim (PC do B)
Fábio Raunhetti (PTB)
Feres Nader (PTB)
Flavio Palmier da Veiga (PMDB)

RIO GRANDE DO SUL
Adroaldo Streck (PDT)
Adylson Motta (PDS)
Amaury Müller (PDT)
Antônio Britto (PMDB)
Arnaldo Prieto (PFL)
Carlos Cardinal (PDT)
Carlos Chiarelli (PFL)
l)arcy
Pozza (PDS)
• Nélson Carneiro (PMDB)Forma, com Afonso Arinos, a du- Erico Pegoraro (PFL)
pla de parlamentaristas históricos Floriceno Paixão (PDT)
Hermes Zanetti (PMDB)
que se envolveu a fundo na tenta- Hilário
Braun (PMDB)
tiva de mudar o sistema de gover- Ibsen Pinheiro
(PMDB)
no. Como o Senador social-demo- Irajá
Rodrigues
crata, o Senador peemedebista é Ivo Lech (PMDB)(PMDB)
um dos signatários da Constitui- Ivo
Mainardi (PMDB)
ção de 1946. Afora o parlamentaJoão de Deus Antunes (PTB)
rismo, Carneiro defendeu o voto Jorge
Uequed (PMDB)
aos 16 anos e a proteção aos idosos José Fogaça
(PMDB)
e aposentados. Presidiu o Grupo José
Paulo
Bisol
Entendimento, criado pela ala Júlio Costamilan (PSDB)
(PMDB)
"progressista" em reação ao cres- Lélio Souza (PMDB)
cimento do Centrão.

• Francisco Dornelles (PFL) O novo sistema tributário deve
muito ao ex-Ministro da Fazenda,
que chegou à Constituinte depois
de ter chefiado, no Governo FigUeiredo, a Secretaria da Receita
Federal. Como Presidente da Comissão do Sistema Tributário e Financeiro, articulou, juntamente
com o Relator, Deputado José Serra, e a bancada nordestina, um
acordo sólido que resistiu, praticamente intacto, a dois turnos de votação. Sobrinho e homem de confiança de Tancredo Neves,
politicamente "moderado", não se
filiou a qualquer grupo, embora
tenha participado ativamente das
articulações. Manteve-se independente também em relação ao Governo.
Gustavo de Faria (PMDB)
Jamil Haddad (PSB)
Jorge Leite (PMDB)
José Carlos Coutinho (PL)
José Luiz de Sá (PL)
José Ma~cio (PDT)
Juarez Antunes (PDT)
Luiz Salomão (PDT)
Lysâneas Maciel (PDT)
Márcio Braga (PMDB)
Messias Soares (PTR)
Miro Teixeira (PMDB)
Nélson Sabrá (PFL)*
Noel de Carvalho (PDT)
Osmar Leitão (PFL)
Oswaldo Almeida (PFL)
Paulo Ramos (PMN)
Roberto Augusto (PTB)
Roberto D' Avila (PDT)
Roberto Jefferson (PTB)
Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
Rubem Medina (PFL)
·

• Sandra Cavalcanti (PFL) Junto com os Senadores José Richa e Virgílio Távora, criou o Grupo _ dos 32, referência para as
primeiras negociacões interpartidárias, ainda na fase das
Comissões. Teve atuação destaca.da em questões como educação e
família. A Deputada, uma das mulheres com maior experiência na
vida política brasileira, começou
em 1954, como Vereadora no Rio
pela UDN.
Simão Sessim (PFL)
Sotero Cunha (PDC)
Vivaldo Barbosa (PDT)
Vladimir Palmeira (PT)

• Luís Roberto · Ponte (PMDB)
- A eleição para Deputado-constituinte marcou a estréia na política
do empresário da construção civil,
que se revelaria um dos mell}ores
negociadores da Assembléia. E um
dos autores da fórmula de "indenização compensatória", que permitiu o acordo para a votação da estabilidade no emprego. Participou
ativamente dos entendimentos sobre a Ordem Econõmica e os Direitos Individuais e Sociais. Membro
do Centrão, foi criticado pelo setor
radical do grUpo, qUe o considerava "um otimista incorrigível", e liberal demais.
Mendes Ribeiro (PMDB)
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bastidores, assessorando o Centrão. Na verdade, a tarefa principal que se impôs foi desgastar o
adversário, utilizando o humor ferino que o caracteriza. Numa das
raras vezes em que se expôs publicamente, pregou o frm dos entendimentos e o confronto, para derrubar, na votação, o texto da
Comissão de Sistematização sobre
a Ordem Econômica. Quase deu
certo: o Centrão só não ganhou por
lhe faltar um voto para atingir o
mínimo necessário à rejeição.
Dirce Tutu Quadros (PSDB)
Doreto Campanari (PMDB)
Eduardo Jorge (PT)
Fábio Feldmann (PSDB)
Farabulini Júnior (PTB)
Fausto Rocha (PFL)
Felipe Cheidde (PMDB)
Fernando Gasparian (PMDB)

• Nélson Jobim (PMDB) - Se
dependesse de sua expepência anterior, seria figura discret~ n~
Constituinte. Eleito para o pnmeiro mandato, na vaga. deixada pelo
ex-Deputado João Gilberto Lucas
Coelho, um dos. maiores consti~
cionalistas da Camara- que decidira concorrer ao Senado e perdera -, Jobim saiu do anonimat~
rapidamente, demonstrando donnnar o tema que consagrara se~ antecessor. Oriundo da OAB gaucha
e neto do antigo Governador Walter Jobim, destacou-se como _um
dos principais auxiliares d<? Lider
Mário Covas. Com o rompimento
do Senador paulista, que deixou o
PMDB para fundar o PSDB, ocupou o lugar. Legitimou-se no cargo
ab revelar-se um negociador duro
e persistente.
Olívio Dutra (PT)
Osvaldo Bender (PDS)
Paulo Mincarone (PMDB)
Paulo Paim (PT)
Rospide Netto (PMDB)
Ruy Nedel (PMDB)
Telmo Kirst (PDS)
Vicente Bogo (PSDB)
Victor Faccioni (PDS)

• Afif Domingos (PL) ·_ Nunca
ocupara cargo público eletivo antes de chegar à Constituinte.. Su~
eleição é em grande parte atnbwda ao destaque que alcançara como Presidente da Associação Comercial de São Paulo, Evitou
atrelar-se a grupos e votou, em geral, nas propostas favoráveis à iniciativa privada. Foi, no entanto,
fora da Assembléia que assumiu
sua atitude de maior repercussão:
decretadas as regras para o Imposto de Renda em 87, repudiadas pela classe média, entrou com ação
popular para sustá-las, !i!rguendo a
bandeira da defesa do contribuinte.
Adhemar de Barros Filho (PDT)
Agripino de Oliveira Lima (PFL)
Airton Sandoval (PMDB)
Antonio Perosa (PSDB)
Antônio Salim Curiati (PDS)
Arnaldo Faria de Sá (PJ)
Arnold Fioravante (PDS)
Bete Mendes (PMDB)
Caio Pompeu de Toledo (PSDB)
Cunha Bueno (PDS)
Del Bosco Amaral (PMDB)

RONDÔNIA
Arnaldo Martins (PMDB)*
Assis Canuto (PFL)
Chagas Neto (PMDB)
Expedito Júnior (PMDB)
I • Francisco Sales (PMDB)
José Guedes (PSDB)
José Viana (PMDB)
Odacir Soares (PFL)
Olavo Pires (PTB)
Raquel Cândido (PDT)
Rita Furtado (PFL)
Ronaldo Aragão (PMDB)

RORAIMA
Chagas Duarte (PFL)
Marluce Pinto (PTB)
Mozarildo Cavalcanti (PFL)
Ottomar Pinto (PMDB)

• Gastone Righi (PTB) - Como
Líder do seu partido, fez alianças
com todos os setores: votou com o
Presidente Sarney, pelos cinco
arios de mandato, e com o Centrão
na defesa da iniciativa privada e
na mudança do Regimento Interno. Mas na área trabalhista desvinculou-se dos interesses governistas. Foi o elo de ligação com os
sindicalistas moderados Luís Antônio Medeiros e Rogério Magri.
Apresentou as emendas que resultaram em inovações importantes,
como o adicional de um terço sobre o valor das férias, a jornada de
44 horas semanais, e o pagamento
de 50 por cento sobre as horas-extras. E também seu o dispositivo
que determina a aplicação imediata dos direitos fundamentais.

• Delfim Netto (PDS) ~Durante
praticamente todo o trabalho da
Assembléia preferiu manter-se nos

• Fernando Henrique Cardoso
(PSDB) - Uma das princi~ai~ ~a
racterísticas da nova Constltuiçao,
ressaltada por todos, é a precedência do homem e do social .sobre o
econômico. Esta ordem não surgiu
do nada. A organizaçho do texto
foi feita a partir d~ c~iação d~s
Comissões e Subconnssoes preVIstas pelo Regimento Interno, elaborado por Fernando Henrique. Desta forma, estruturou hab~e~te o·
novo texto·, sem que a mruona o·
notasse. Também demonstrou que
o Parlamento é a casa do diálogo.
Foi assim que liderou a bancada
de 35 senadores peemedebistas,
com apoio unânime, até deixar o
PMDB pelo PSDB. I~to. o .credenciou como um dos pnnciprus negociadores da Constituinte.
Florestan Fernandes (PT)
Francisco Amaral (PMDB)
Francisco Dias (PMDB)*
Francisco Rossi (PTB)
Geraldo Alckmin Filho (PSDB)
Gerson Marcondes (PMDB)
Gumercindo Milhomem (PT)
Hélio Rosas (PMDB)*
Irma Passoni (PT)
Jayme Paliarin (PTB)
João Cunha (PDT)
João Herrmann Neto (PSB)
João Rezek (PMDB)
Joaquim Bevilacqua (PTB)
José Camargo (PFL)
José Carlos Grecco (PSDB)
José Egreja (PTB)

• José Genoíno (PT)- Dos constituintes de esquerda, foi o que
mais se destacou, especialmente
no plenário. Assíduo, mostrou-se
incansável nas batalhas regimentais, mas também esteve em todas
as negociações. Nas seis vezes em
que o Deputado Amaral Netto
(PDS-RJ) subiu à tribuna para defender a pena de morte, foi contestado por Genoíno. Ficou ainda conhecido pela capacidade de manter
um clima de camaradagem e descontração, mesmo com seus principais adversários, como Roberto
Cardoso Alves.

•
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ríodo, Lula passou a Presidência
do partido ao Deputado gaúcho
Olívio Dutra, não se apresentando
candidato na Convenção Nacional.
Maluly Neto (PFL)
Manoel Moreira (PMDB)

• José Serra (PSDB)- Como
Relator da Comissão do Sistema
Financeiro e Tributário, foi um
dos responsáveis pela nova configuração dada ao sistema tributário. E verdade que nem todas as
inovações contaram com a sua
concordãncia. Foi voto vencido especialmente nas que resultam em
protecionismo aos Estados do norte-nordeste, sendo acusado por
aquelas bancadas de fazer o jogo
da tecnocracia econômica da administração federal. Sereno, objetivo,
expositor de rara clareza, desapaixonado, seu estilo didático ajudouo a ganhar muitas votações.
José Maria Eymael (PDC)
José Yunes (PMDB)
Koyu Iha (PSDB)
Luiz Gushiken (PT)

• Luís Inácio.Lrila da Silva (PT)
·-:---- J. pesar de ser o Líder do partido
na Constituinte, teve atuação discreta. Preferiu cuidar de sua candidatura à Presidência da República e deixar o plenário e os
corredores para parlamentares
mais experientes, como Genoíno e
Plínio Arruda Sampaio, que, durante os 19 meses da Constituinte,
falaram praticamente o tempo todo em nome dos petistas. Nesse pe-

Ministro, foi 1nn .dos criadores e líderes do Centrão, grupo que polarizou os debates e negociações com
a Liderança do PMDB. Seu pragmatismo o levou a cobrar do Governo uma relação objetiva com os
parlamentares supostamente seus
aliados, e a frase de São Francisco
com. que ilustrou seu pensamento
- "E dando que se recebe" - acabou sendo usada contra o Governo
e tornou-se anátema.
Mendes Botelho (PTB)
Mendes Thame (PFL)
Michel Temer (PMDB)*
Nelson Seixas (PDT)
Paulo Zarzur (PMDB)
Plínio Arruda Sampaio (PT)
Ralph Biasi (PMDB)
Ricardo Izar (PFL)
Roberto Rollemberg (PMDB)
Robson Marinho (PSDB)
Samir Achôa(PMDB)
Severo Gomes (PMDB)
Sólon Borges dos Reis (PTB)
Theodoro Mendes (PMDB)
Tito Costa (PMDB)*

• Mário Covas (PSDB) - Impulsionado pelos quase 8 milhões de
votos que recebeu nas eleições de
1986, ousou desafiar o Presidente
do PMDB, Deputado Ulysses Guimarães, e derrotou o seu candidato, Luiz Henrique, na disputa pela
Liderança da bancada na Consti·
tuinte. Foi um caso raro de discurso capaz de modificar em plenário
o voto da maioria. Covas teve altos e baixos. Perdeu algumas batalhas importantes, como as referentes à duração do mandato do
Presidente Sarney e ao parlamentarismo. Mas o perfll da nova Carta tem muito a ver com a sua atuação em defesa do programa do
PMDB (com exceção da anistia ampla, geral e irrestrita). A sua saída
da legenda não alterou os rumos
da nova Constituição. Quando passou para o PSDB, a Carta estava
praticamente estruturada.

• Roberto Cardoso Alves
(PMDB) - Enquanto esteve na
Constituinte, antes de se tornar

SANTA CATARINA
Alexandre Puzyna (PMDB)
Antônio Carlos Konder Reis (PDS)
Artenir Werner (PDS)
Cláudio Avila (PFL)
Dirceu Carneiro (PMDB)
Eduardo Moreira (PMDB)
Francisco Küster (PSDB)
Geovah Amarante (PMDB)
Henrique Córdova (PDS)
Ivan Bonato (PFL)
Ivo Vanderlinde (PMDB)
Jorge Bornhausen (PFL)
Luiz Henrique (PMDB)
Nélson Wedekin (PMDB)
Neuto de Conto (PMDB)*
Orlando Pacheco (PFL)
Paulo Macarini (PMDB)
Renato Vianna (PMDB)
Ruberval Pilotto (PDS)
Victor Fontana (PFL)
Vilson Souza (PSDB)
Walmor de Luca (PMDB)

SERGIPE
Acival Gomes (PMDB)
Albano Franco (PMDB)
Antônio Carlos Franco (PMDB)
Bosco França (PMDB)
Cleonàncio Fonseca (PFL)
Djenal Gonçalves (PMDB)
Francisco Rollemberg (PMDB)
João Machado Rollemberg (PFL)
José Queiróz (PFL)
Lourival Baptista (PFL)
Messias Góis (PFL)
•
Paulo
Afonso Martins de Oliveira - Desde

• Ulysses Guimarães (PMDB) "Viemos aqui para fazer a Constituição, não para ter medo". Com
esta frase, o Presidente do PMDB,
da Câmara e da Constituinte galardoou a sua atuação, em um momento de confronto com o Governo. Sua coragem, principalmente
nos episódios mais críticos a envolverem a Constituinte, justificou-se pela necessidade de superar
um período fundamental da História do País. E, para ele, de concretizar a principal obra de uma vida dedicada à democracia,
tornando-a a bandeira, a partir de
agora, de sua marcha em bl}sca
da Presidência da República. E difícil imaginar a Assembléia sem
que ele lá estivesse. Mesmo quando teve problemas de saúde, foi a
referência da Constituinte. Só houve quorum quando presidiu as sessões. No final, as tensões cederam
lugar a uma descontração geral,
personificada no seu bom humor.
Caiu no esquecimento até mesmo
seu, pouco caso com o Regimento
Interno. Ulysses Guimarães fez o
que bem quis. Afinal, o Regimento
era ele.

1955 no cargo
de Secretário
Geral 'da Mesa
da Câmara, demonstrou, na
Constituinte,
ser a eminência
parda do Congresso. Conhecedor profundo
de todos os regimentos, assessorou sempre
Ulysses Guimarães no cumprimento ou na livre
interpretação do texto regimental, e
nunca um Regimento foi tão citado. No
início da Nova República, os "progressistas" quiseram tirá-lo ·do cargo. Alegavam que servira a Paulo Maluf na
campanha do Colégio Eleitoral. Naquela época, o Secretário Geral era muito
ligado ao então Deputado Flávio Marcílio (CE), candidato a Vice-Presidente
pelo PDS, que presidira a Câmara em
três ocasiões. Mas ele resistiu. Ninguém, hoje, se arrisca a abrir mão de
seus conselhos. Em algumas ocasiões
foi acusado de manobrista por constituintes insatisfeitos com o encaminhamento de alguma votação. Agradou,
porém, sempre ao Presidente da Constituinte. E por ele foi citado no discurso de encerramento, numa homenagem
às dezenas de funcionários do Congresso que colaboraram indiretamente com
a elaboração da nova Carta. Paulo
Afonso não dá entrevistas. Conversa
informalmente, com muita discrição.
Ele costuma atender a todos os deputados, indistintamente: "São todos meus
patrões", costuma dizer.

*suplentes

...

~

<

I»

m

~--

O GLOBO
Rio de Janeiro, 23 de Setembro de 1988

Não pode ser vendido separadamente

da República Federativa do Brasil

Sexta-feira, 23 de setembro de 1988

2 • CONSTI11ii'ÇÃO

PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para
instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem internacional, com a solução pacifica das controvérsias,
promulgamos,_sob a proteçã.o de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASU..

TI.TULO I

------------'---T

DOS PRINCÍPIOS
FUNDAMENTAIS
Artigo 1• A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
n - a cidadania;
m - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa;
·
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos,
ou diretamente, nos termos desta Constituição.
Artigo 2• São Poderes da União, independentes e J:Iarmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Artigo 3• Constituem objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária·
n ~ garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.
Artigo 4• A República Federativa do Brasil
rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:
I - independência nacional;
11'- prevalência dos direitos humanos;
m - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIll - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do
Brasil buscará a integração econômica, política,
social e cultural dos povos da América Latina,
visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

lei, a defesa do consumidor;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local
tratamento desumano ou degradante;
XXXlll- todos têm direito a receber dos·ór- onde se encontre serão comunicados imediataIV - é livre a manifestação do pensamento,
gãos públicos informações de seu interesse parti- mente ao juiz competente e à família do preso ou
sendo vedado o anonimato;
cular, coletivo ou geral, que serão prestadas no a pessoa por ele indicada;
V - é assegurado o direito de resposta, proprazo da lei, sob pena de responsabilidade, resLXIII - o preso será informado de seus direiporcional ao agravo, além da indenização por
salvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível tos, entre os quais o de permanecer calado, sendano material, moral ou à imagem;
à segurança da sociedade e do Estado;
do-lhe assegurada a assistência da família e de
VI - é inviolável a liberdade de consciência e
XXX! V - são a todos assegurados, indepenadvogado;
de crença, sendo assegurado o livre exercício dos
dentemente do pagamento de taxas:
LXIV- o preso tem direito à identificação dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em responsáveis por sua prisão ou por seu interroproteção aos locais de culto e a suas liturgias;
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso gatório policial;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a presde poder;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente
tação de assistência religiosa nas entidades civis
b) a obtenção de certidões em repartições pú- relaxada pela autoridade judiciária;
e militares de internação coletiva;
blicas, para defesa de direitos e esclarecimento
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela
VIll - ninguém será privado de direitos por
de situações de interesse pessoal;
mantido, quando a lei admitir a liberdade provimotivo de crença religiosa ou de convicção filoXXXV - a lei não excluirá da apreciação do sória, com ou sem fiança;
sófica ou política, salvo se as invocar para exiPoder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
LXVII - não haverá prisão civil por dívida,
mir-se de obrigação legal a todos imposta e recuXXXVI - a lei não prejudicará o direito adsalvo a do responsável pelo inadimplemento vosar-se a cumprir prestação alternativa, fixada
quirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julga- luntário e inescusável de obrigação alimentícia e
em lei;
da;
a do depositário infiel;
IX - é livre a expressão da atividade intelec-~
XXXVII - não haverá juizo ou tribunal de
LXVIll - conceder-se-á habeas corpus sempre
tual, artfSfica, Cienlffica e <k_comunicaCãõ;lfiãeexceção;
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sopendememente ãeêei}sura ou IicenÇ!l_;
XXXVIllé
reconhecida
a
instituição
do
júri,
frer
violência ou coação em sua liberdade de
X sao ffivwlãveis a intimíd(lde, a vida pricom a organização que lhe der a lei, assegura- locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
vada, a honra e a imagem das pessoas, assegurados:
LXIX - CQil((,_eder-se-á wandado de segurança ,
do o direito a indenização pelo dano material ou
a) a plenitude de defesa;
para proteger direito liqúído e ceHo, nãOãinpamoral decorrente de sua violação;
b) o sigilo das votações;
raifõlíor habeas co~us ou habeas data, quando
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo,
c) a soberania dos veredictos;
o responsáVêí pela egãlidade ou ab'iíso de poder
ninguém nela podendo penetrar sem consentid)
a
competência
para
o
julgamento
dos
crimes
f~r autoridad~ pública ~u ~g~nte de pessoa j_UI1·
mento do morador, salvo em caso de flagrante
dolosos contra a vida;
dica no exerciCIO de atribmçoes do Poder Públidelito ou desastre ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial;
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o co;
defina, nem pena sem prévia cominação legal; ,....> LXX - o ~dado de segurança coletivo pode
XII - é inviolável o sigilo da correspondência
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para ser impetra o por:
e das comunicações telegáficas, de dados, e das
beneficiar o réu;
a) partido político com representação no Concomunicações telefônicas, salvo no último caso,
XLI - a lei punirá qualquer discriminação gresso Nacional;
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que
atentatória dos direitos e liberdades fundamenb) organização sindical, entidade de classe ou
a lei estabelecer para fins de investigação crimitais;
associação legalmente constituída e em funcional ou instrução processual penal;
XLll - a prática do racismo constitui crime namento ·há pelo menos um ano, em defesa dos
Xlll - é livre o exercício de qmÚquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas as qualifica- if inafiançável e ~r'iflvel. sujeito a pena de interesses de seus mem~ros ou associa~o~; _
reclusão, nos termos da lei;
LXXI - conceder-se-a mandado de IDJunçao
ções profissionais que a lei estabelecer;
XLill - a lei consl.derará crimes inafiançáveis sempr~ q~e a falta d": ~orma ~e~ame~~:tadora
XIV - é assegurado a todos o acesso à infore insuscetíveis de graça ou anistia a prática da torne m~av~l o ~xercicio dos dire~tos ~ liberdamação e resguardado o sigilo da fonte, quando
tortura, o tráfico ilicito de entorpecentes e dro- ~es c~nstit:ucwn~s e das p~erro~aJ:!.vas m~rentes
necessário ao exercício profissional;
gas afins, o terrorismo e os definidos como cri- a naciOnalidade, a sobe~ama e a cidadama;
XV - é livre a locomoção no território naciomes hediondos, por eles respondendo os man- ~ LXXII - conceder-se-a habeas data: .
nal em tempo de paz, podendo qualquer pessoa,
dantes, os executores e os que, podendo evitá-los,
_a) para .asse~ar o corqieciiDento de informanos termos da lei, nele entrar, permanecer ou
se omitirem:
çoes re~ativas a pessoa do Impetrante, cons_tantes
dele sair com seus bens;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprm_- de registros ~u bancos d~ dad~s ~e entidades
XVI - todos podem reunir-se pacificamente,
_
sem armas, em locais abertos ao público, inde- ~ ~ ação de grupos armados, civis ou m . governamentai~ ou qe carater publico;
rnres;cóntra a ordem constitucional e 0 Estado
b) para~ retificaçao de da~o~. qu~do. ~ao se
pendentemente de autorização, desde que não
Democrático;
prefi!~ faze;lo por processo sigiloso, JUdicial ou
frustrem outra reunião anteriormente convocaXLV - nenhuma pena passará da pessoa do administrativo;
. _ _
_.
da para o mesmo local, sendo apenas exigido
condenado, podendo a obrigação de reparar 0
LXXlll - Jl!lalquer c1dadao ~ parte legitima
prévio aviso à autoridade competente;
dano e a decretação do perdimento de bens ser, pru;-a propor .<í.Ção]õp!Qif _que VISe a ~ular ato
XVII - é plena a liberdade de associação para
nos termos da lei, estendidas aos sucessores e lesivo ao pat:r:IDio!U:O P'! lico o:u de entid_a~e de "'
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;
contra eles executadas, até o limite do valor do q,ue 0 Esta~o P~Cl\)e, a moralidad~ ~~~a
XVIll - a criação de associações e, na forma
patrimônio transferido;
_
tiva ao meiO ambiente e a[i)al! li li!!! li!! lo:;tQD.Co
da lei, a de cooperativas independem de autorizaXLVI _ a lei regulará -a individualização da e çUJfutãl, ficando o au_tor1 ~~vo comprovada
ção, sendo vedada a interferência estatal em seu
a e adotará entre outras as segum·tes·
ma-fe, I~en~o de custas JUdiCiaiS e do onus da
funcionamento;
pen . _ •
. _ • .
. ·
sucumbência:
XIX - as associações só poderão ser compula) pnvaçao ou r~striçao da liberdade,
LXXIV _ 0 Estado prestará assistência jurídisoriamente dissolvidas ou ter suas atividades
b) perda_de bens,
ca integral e gratuita aos que comprovarem
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no
c) multa, _
.
. .
insuficiência de recursos;
primeiro caso, o trânsito em julgado;
d) presta~o SOCI!Ü alte_r~ativa, . . .
LXXV - o Estado indenizará o condenado
XX - ninguém poderá ser compelido a assoe) suspen~o ou mt":rdiçao ~e direitos,
por erro judiciário, assim como .o que ficar preso
ciar-se ou a permanecer associado;
XLVII - nao havera penas.
além do tempo fixado na sentença;
XXI - as entidades associativas, quando exa) de morte, salvo ~m caso de _guerra declaraLXXVI - são gratuitos para os reconhecidapressamente autorizadas, têm legitimidade para
da, nos te~os do ru:ttgo 84, XIX,
mente pobres, na forma da lei:
representar seus filiados judicial ou extrajudib) de carater perpetuo;
a) o registro civil de nascimento;
cialmente;
c) de trab_alhos forçados;
b) a certidão de óbito;
XXII - é garantido o direito de propriedade;
d) de ~~ento;
c) os atos necessários ao exercício da cidadaXXlll - a propriedade atenderá a sua função
e) crue1s:
_
.
.
nia:
XLVIll - a pena sera cumpnda em estabeleciLXXVII - são gratuitas as ações de habeas
social;
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento pamentos distintos, de acordo com a natureza do COlJ!US e habeas data e na forma da lei os atos
ra desapropriação por necessidade ou utilidade
delito, a idade e o sexo do apenado;
"necessanos ao exercício da cidadania. '
pública, ou por interesse social, mediante justa e
XLIX- é assegurado aos presos o respeito à
§ 1• As normas definidoras dos direitos e gaprévia indenização em dinheiro, ressalvados os
integridade fisica e moral;
rantias fundamentais têm aplicação imediata.
casos previstos nesta Constituição;
L - às presidiárias serão asseguradas condi§ 2• Os d. ·
an ·as expressos nesta
XXV - no caso de inlinente perigo público, a
ções para que possam permanecer com seus fi- Constituiça. nao ex ue ·ou
e entes do
autoridade competente poderá usar de proprielhos durante o período de amamentação;
r ·
o
io
r e a a otados, ou dos
dade particular, assegurada ao proprietário indeLI - nenhum brasileiro será extraditado, salatados internacionais em que a República Fenização ulterior, se houver dano;
vo o naturalizado, em caso de crime comum, derativa do Brasil seja parte.
XXVI - a pequena propriedade rural, assim
praticado antes da naturalização ou de comprodefinida em lei, desde que trabalhada pela famívado envolvimento em tráfico ilícito de entorpelia, não será objeto de penhora para pagamento
centes e drogas afins, na forma da lei;
de débitos decorrentes de sua atividade produtiLll - não será concedida extradição de esva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o
trangeiro por crime político ou de opinião;
seu desenvolvimento;
Lill .- ninguém será processado nem sentenXXVIIs e
ciado senão pela autoridade competente;
sivo de utiilza -o
c
LIV - ninguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou
.e
'
XXVIll - são assegurados, nos termos da lei:
administrativo, e aos acusados em geral são asa) a proteção às participações individuais em
segurados o contraditório e ampla defesa, com os
obras coletivas e à reprodução da imagem e voz
meios e recursos a .ela inerentes;
Capítulo 11
Q('\l:l
h!!ID~inclusive nas atividades desportivas;
LVI - são inadmissíveis, no processo, as prob) o êíto de fiscalização do aproveitamento
DOS DIREITOS SOCIAIS t ~r
vas obtidas por meios ilícitos;
econômico das obras aue criarem ou de que .QarLVll - ninguém será considerado culpado
tici arem
· térpretes e as resArtigo 6• São ji.rejtos sociij!s a e-ação, ai
até o trânsito em julgado de sentença penal consaúde, o ~o. o lazer, a segurança, a previpectivas r~;ere;fa~~-:S~~ais e associativas;
denatória;
ãência
social, a proteçao à ml!t~rnidade e à inXXIX - a lei assegurará aos autor,es .de wvseg·
LVIll - o civilmente identificado não será
~dustriais privilégio temporário par
a
submetido a identificação crinlinal, salvo nas hi- fância, a assistência aos desamparado~ na forma
uaçao, bêm como proteção às criações indusdesta Constituição.
ft!.'
póteses previstas em lei;
Artigo 7•
. ei os
a- \
triais, à propriedade das marcas, aos nomes de
LIX - será admitida ação privada nos crimes
empresas e a outros signos distintivos, tendo em
de ação pública, se esta não for intentada no nos e rurais além e ou os ue VIsem a melho- L
çao s
.
vista o interesse social e o desenvolvimento tecprazo legal;
I - relação de emprego protegida contra desnológico e econômico do Pais;
LX - a lei só poderá restringir a publicidade
XXX - é garantido o direito de herança;
dos atos processuais quando a defesa da intimi- pedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos
de lei complementar que preverá indenização
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros
dade ou o interesse socié!-1 o exigirem;
situados no País será regulada pela lei brasileira,
LXI - ninguém será preso senão em flagran- compensatória, dentre outros direitos;
11 - seguro-desemprego, em caso de desempreem beneficio do cônjuge ou dos filhos brasileiros,
te delito ou por ordem escrita e fundamentada de
sempre que não lhes seja mais favorável a lei
autoridade judiciária competente, salvo nos ca- go involuntário;
m - fundo de garantia do tempo de serviço;
sos de transgressão militar ou crime propriapessoal do de cujus;
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacional
mente militar, definidos em lei;
XXXII - o Estado promoverá, na forma da

I

TÍTULO 11
DOS DffiEITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

·

"::i DOS DIREITOS
Capítulo I
E DEVERES
INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Artigo 5• Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
I - homens e m)llheres são iguais em direitos
e obrigações, nos termos desta Constituição;
n - ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
m - ninguém será submetido a tortura nem a
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mente unificado, capaz de atender a suas necesIll - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e
II - adquirir outra nacionalidade por naturasidades vitais básicas e às de sua família, com
!J!tere~ses coletivos ou individuais da categoria,
lização voluntária.
moradia, alimentação, educacão, saúde, lazer,
mclusive em questões judiciais ou administrati. Artigo 1~ A.língua portuguesa é o idioma ofi·vestuário, higiene, transportêê previdência sovas;
cial da Republica Federativa do Brasil
cial, com reajustes periódicos que lhe preservem
IV - a a.ssembléia geral fixará a contribuição
§ 1~ São sím~olos da República Federativa do
Q poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação
da categona que, em se tratando de categoria ~ras~ a banderra, o hino, as armas e o selo napara qualquer fim;
p~ofissio~al, será descontada em folha, para cusCIOnais.
V - pisfi salarial proporcional à extensão e à
teiO do Sistema confederativo da representaçãc
. § 2• Os E~tados, o Distrito Federal e os Municícomplexidade do trabalho;
sindical respectiva, independentemente da con- PIOS poderao ter símbolos próprios.
VI ....,. irredutibilidade do salário, salvo o distribuição prevista em lei;
posto em convenção ou acordo coletivo;
V - . ninguém será obrigado a filiar-se ou a
VIl - garantia de salário, nunca inferior ao
manter-se filiado a sindicato;
mínimo, para os que percebem remuneração vaVI - é obrigatória a participação dos sindicariável;
tos nas ne ocia ões coletivas de trabalho;
VIll - décimo terceiro salário com base na rt VIl- o
·a
direito a votar
remuneração integral ou no valor da aposenta- 'Q. e ser vo ado nas organizações sindicais;
doria;
VIll - é vedada a dispensa do empregado sinIX - remuneração do trabalho noturno supedicalizado, a partir do registro da candidatura a
rior à do diurno;
cargo de direção ou representação sindical e, se
X - proteção do salário na forma da lei, cons·
eleito, ainda que suplente, até um ano após o
tituindo crime sua retenção dolosa;
final do mandato, salvo se cometer falta grave
XI - participação nos lucros, ou resultados,
nos termos da lei.
desvinculada da remuneração, e, excepcionalParágrafo único. As disposições deste artigo
Capítulo IV _
mente, participação na gestão da empresa, conaplicam-se à organização de sindicatos rurais e
DOS
DIREITOS
POLITICOS
forme definido em lei;
de colônias de pescadores, atendidas as condiXII - salário-família para os seus dependenções que a lei estabelecer.
Artigo 14 A soberania popular será exercida
tes·
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreArti~o 9• É assegurado o direito de greve,
XIII -:- duração do trabalho normal não supe- competmdo
to, com valor igual para todos, e, nos termos da
aos trabalhadores decidir sobre a
rior a oito horas diárias e quarenta e quatro
oportunidade de !!Xercê-lo e sobre os interesses lei, mediante:
semanais, facultada a compensação de horários e
I - plebiscito;
que devam por meio dele defender.
a reduçáo da jornada, mediante acordo ou conII - referendo;
venção coletiva de trabalho;
rn - iniciativa popular;
§ 1o A lei definirá os serviços ou atividades esXIV - jornada de seis horas para o trabalho
senciais e disporá sobre o atendimento das ne. § 1° O lUillame.nto eleüora} e o voto são:
realizado em turnos ininterruptos de revezamencessidades inadiáveis da comunidade.
I - obrigatórios para os maiores de dezoito
to, salvo negociação coletiva;
anos·
§ 2° Os abusos cometidos sujeitam os responsáXV - repouso semanal remunerado, preferenveis
às
penas
da
lei.
II :.___ Jacultâ[vus.para:
cialmente aos domingos;
.
a) os analfãOOtos;
·
XVI - remuneração do serviço extraordinário \
Artigo 10 É assegurada a participação dos trab)
os maiores de setenta anos;
superior, no mínimo, em cinqüenta wr cento à
balhadores e empregadores nos colegiados dos
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoido normal;
públicos em que seus interesses profissioo anos.
----xvn--- gozo de férias anuais remuneradas órgãos
nais
ou
previdenciários
sejam
objeto
de
discus§ 2° Não podem alistar-se como eleitores os escom, pelo menos, um terço a mais do que o salásão e deliberação.
trangeiros e, durante o período do serviço milirio normal;
tar obrigatório, os conscritos.
XVIll - licença à gestante, sem prejuízo do
Artigo 11 Nas empresas de mais de duzentos
§ 3° São condições de elegibilidade na forma da
emprego e do salário, com a duração de cento e
empregados,
é
assegurada
a
eleição
de
um
reprelei:
vinte dias;
sentante
destes
com
a
finalidade
exclusiva
de
I - a nacionalidade brasileira;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados
promover-lhes o entendimento direto com os emII - o pleno exercício dos direitos políticos;
em lei;
pregadores.
rn - o alistamento eleitoral;
XX - proteção do mercado de trabalho da muIV - o dmnicílio eleitoral na circunscrição;
lher, mediante incentivos específicos, nos termos
V - a filiação partidária;
da lei;
VI - a idade mínima de:
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de
a) trintà e cinco anospara Presidente e Viceserviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos terPresidente da República e Senador;
mos da lei;
· b) trinta anos para Governador e Vice-Goverxxn - redução dos riscos inerentes ao trabanador de Estado e do Distrito Federal;
lho, por meio de normas de saúde, higiene e
c) vinte e um anos para Deputado Federal,
segurança;
Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito e ViceXXill - adicional de remuneração para as
Prefeito e juiz de paz;
atividades penosas, insalubres ou perigosas, na
d) ~tQ anos para Verea@L
forma da lei;
XXIV - aposentadoria;
§ 4° São inelegíveis os in~alfa- ''f.
XXV - assistência gratuita aos filhos e depenbetos.
~ São inelegíveis para os mesmos cargos, no
dentes desde o nascimento até seis anos de idaCapítulo III
período subseqüente, o Presidente da República,
de, em creches e pré-escolas;
DA NACIONALIDADE
os Governadores de Estado e do Distrito Federal,
XXVI - reconhecimento das convenções e
os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou subsacordos coletivos de trabalho;
Artigo 12 São brasileiros:
tituido nos seis meses anteriores ao pleito.
XXVII - proteção em face da automação, na
I - natos:
§ 6° Para concorrerem a outros cargos, o Presiforma da lei;
a) os nascidos na República Federativa do Braxxvrn - seguro contra acidentes de trabalho, sil, ainda que de pais estrangeiros, desde que dente da República, os Governadores de Estado e
do Distrito Federal e os Prefeitos devem renuna cargo de empregador, sem excluir a indenizaestes não estejam a serviço de seu pais; .
ciar aos respectivos m'!Jldatos até seis meses anção a que este está obrigado, quando incorrer em
b)
os
nascidos
no
estrangeiro,
de
pai
brasileiro
dolo ou culpa;
tes d~eito.
·
ou mãe brasileira, desde que qualquer deles este- '-§
7oao Iiiélegíveis, no território de jurisdição
XXIX- ação quanto a créditos resultantes das
ja
a
serviço
da
República
Federativa
do
Brasil;
do titular, o cônjuge e os parentes consagüineos
relações de trabalho, com prazo prescricional
c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do
de:
ou
mãe
brasileira,
desde
que
sejam
registrados
Presidente da República, de Governador de Estaa) cinco anos para o trabalhador urbano, até o
em
repartição
brasileira
competente,
ou
venham
do ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito
limite de dois anos após a extinção do contrato;
a
residir
na
República
Federativa
do
Brasil
antes
b) até dois anos após a extinção do contrato,
ou de quem os haja substituido dentro dos seis
da maioridade e, alcançada esta, optem em qualpara o trabalhador rural;
meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de
quer
tempo
pela
nacionalidade
brasileira;
mandato eletivo e candidato à reeleição.
XXX - proibição de diferença de salários, de
II
naturalizados:
exercício de funções e de critério de admissão
§ 8° O militar alistável é elegível, atendidas as
a) os que, na forma da lei, adquiram a naciopor motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
seguintes condições:
nalidade brasileira, exigidas aos originários de
XXXI - proibição de qualquer discriminação
I - se contar menos de dez anos de serviço,
países de língua portuguesa apenas residência
no tocante a salário e critérios de admissão do
deverá afastar-se da atividade;
.
por um ano ininterrupto e idoneidade moral;
trabalhador portador de deficiência;
II - se contar mais de dez anos de serviço,
b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade,
XXXII - proibição de distinção entre trabalho
será agregado pela autoridade superior e, eleito,
residentes na República Federativa do Brasil há
manual, técnico e intelectual ou entre os profispassará automaticamente, no ato da diplomação,
mais de trinta anos ininterruptos e sem condepara a inatividade.
sionais respectivos;
nação penal, desde que requeiram a nacionalidaXXXIII - proibição de trabalho noturno, peri§ 9<> Lei complementar estabelecerá outros cade brasileira.
goso ou insalubre aos menores de dezoito e de
sos de inelegibilidade e os prazos de sua cessaqualquer trabalho a menores de quatorze anos,
§ 1o Aos portugueses com residência permação, a fim de proteger a normalidade e legitimisalvo na condição de aprendiz;
nente no Pais, se houver reciprocidade em favor
dade das eleições contra a influência do poder
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabados brasileiros, serão atribuídos os direitos ineeconômico ou o abuso do exercício de função,
lhador com vinculo empregatício permanente e o
rentes ao brasileiro nato, salvo os casos previscargo ou emprego na administração direta ou
tos nesta Constituição.
trabalhador avulso.
indireta.
Parágrafo .único. São assegurados à categoria
§ 2° A lei não poderá estabelecer distinção en§ 10 O mandato eletivo poderá ser impugnado
dos trabalhadores domésticos os direitos previstre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos · ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias
tos nos Incisos IV, VI, VIll, XV, XVII, XVIll, XIX,
casos previstos nesta Constituição.
contados da diplomação, instruida a ação com
XXI e XXIV, bem como a sua integração à previ§ 3° São privativos de brasileiro nato os car"Provas de abuso do poder econômico, corrupção
dência social,
gos:
ou fraude.
Artigo 8• E livre a associação profissional ou
I - de Presidente e Vice-Presidente da Repú§ 11 A ação de impugnação de mandato trrunisindical, observado o seguinte:
blica;
tará em segredo de justiça, respondendo o autor,
I - a lei não poderá exigir autorização do
11 - de Presidente da Câmara dos Deputana forma da lei, se temerária ou de manifesta
Estado para a fundação de sindicato, ressalvado
dos;
má-fé.
o registro no órgão competente, vedadas ao PoIll - de Presidente do Senado Federal;
Artigo 15 É vedada a cassação de direitos políder Público a interferência e a intervenção na
IV - de Ministro do Supremo Tribunal Fedeticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos caral·
organização sindical;
sos de:
11 - é vedada a criação de mais de uma orga- ·
V- da carreira diplomática;
I - cancelamento da naturalização por sentennização sindical, em qualquer grau, representatiVI - de oficial das Forças Armadas.
ça transitada em julgado;
va de categoria profissional ou econômica, na
§ 4° Será declarada a perda da nacionalidade
11 - incapacidade civil absoluta;
mesma base territorial, que será definida pelos
do brasileiro que:
Ill - condenação criminal transitada em jultrabalhadores ou empre~adores interessados,
I - tiver cancelada sua naturalização, por
gado, enquanto durarem seus efeitos;
não podendo ser inferior a área de um Municísentença judicial, em virtude de atividade nociva
IV - recusa de cumprir obrigação a todos impio;
ao interesse nacional;

t

I

posta ou prestação alternativa, nos termos do
artigo 5° vrn.
V - ilnprobidade administrativa, nos termos
do artigo 37, § 4°.
Artigo 16 A lei que alterar o processo eleitoral
só ent~ará em vigor um ano após sua promulgaçao.

Capítulo V _
DOS PARTIDOS POLITICOS
Artigo 17 É livre a criação, fusão, incorporação e extinçã? de p!fliidos políticos, resguardados a soberarna naciOnal, o regime democrático
o pluripartidarismo, os direitos fundamentais
da pessoa humana e observados os seguintes
preceitos:
I - caráter nacional;
11 - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros
ou de subordinação a estes;
rn - prestação dP contas à Justiça Eleitoral;
IV - funcionamento parlamentar de acordo
com a lei.
§ 1o E assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos
estabelecer normas de fidelidade e disciplina
partidárias.
§ 2° Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
§ 3° Os partidos políticos têm direito a recursos
do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à
televisª-o, na forma da lei.
§ 4° E vedada a utilização pelos partidos políticos de organização parrunilitar.
•

0

TITULO 111
DA ORGANIZAÇÃO
DO ESTADO

Capítulo I _
_DA ORGANIZAÇAO
POLITICO-ADMINISTRATIVA
Artigo 18 A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição.
§ 1o Brasília é a Capital Federal.
§ zo Os Territórios Federais integram a União e
sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em
lei complementar.
§ 3° Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou
Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de ple
biscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
§ 4° A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios preservarão a
continuidade e a unidade histórico-cultural do
ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, e dependerão de consulta ,prévia, mediante plebiscito, às populações
diretamente ipteressadas.
Artigo 19 E vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal, e aos Municípios:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionrunento ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada,
na forma da lei a colaboração de interesse público;
II - recusar fé aos documentos públicos;
m - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
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XIV - organizar e manter a polícia federal, a
patrimônio público;
integrar a organização, o planejamento e a exepolícia rodoviária e a ferroviária federais, bem
ll - cuidar da sa?de e assis~ência pública,
cução de funções públicas de interesse comum.
como a polícia civil, a polícia militar e o corpo de
bem como da prot~ao. e garantia das pessoas
Artigo 26 Incluem-se entre os bens dos Estabombeiros militar do Distrito Federal e dos Ter-ffi portadoras de deficiência;
dos:
ritórios·
.
lli - proteger os documentos, as obras e ouI - as águas superficiais ou subterrâneas,
XV _..:_ organizar e manter os serviços oficiais
tros bens de valor hist~rico, artistico .e cul~al.
fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas,
de estatística, geografia, geologia e cartografia de
os mO!l!lffientos, a~ I;JaiSagens naturars notaveis
neste caso, na forma da lei, as decorrentes de·
· e os Sitios arqueo!ogrcos;
âmbito nacional·
obras da União;
XVI - exerce~ a classificação, para efeito indiIV --:- imyedir a ev~são, a destruição e a descaII - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras,
cativo, de diversões públicas e de programas de
ractenz_aç~o. de obr~s _de arte e de outros bens de
que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas
rádio e televisão;
valor histonco,_ artrstico OI.! cultural;
_
sob domínio da União, Municípios ou terceiros;
xvn- conceder anistia·
V- proporciOnar os meros de acesso a culturn - as ilhas fluviais e lacustres não pertenXVlli - planejar e promover a defesa perma- · ra à edücacâo e a ÇJel_lcta; .
centes à União;
nente contra as calamidades públicas, especial- -4;1_-:- proteger o meiO ambrente e combater a
IV - as terras devolutas não compreendidas
mente as secas e as inundações;
polmçao em qualquer de suas formas;
entre as da União.
XIX - instituir sistema nacional de gerenciaVil - preservar as florestas, a fauna e a fioArtigo 27 O número de Deputados à Assemmento de recursos hídricos e definir critérios de
ra·
outorga de direitos de seu uso;
·
Vrn - fomentar a produção agropecuária e bléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados
XX
· tit · dir tri
tl
!vi
organizar o abastecimento alimentar;
- ms urr
e ze.s. para oesenyQ ·
d
d
e, atingido o número de trinta e seis, será acresmento urbano, mclusive habitaçao, saneamento
IX - promover programas e construção e
cido de tantos quantos forem os Deputados Fedebásico e transportes urbanos;
moradias e a melhoria das condições habitaciorais acima de doze.
XXI _ estabelecer princípios e. diretrizes para
nais e de saneamento básico;
§ 1° Será de quatre anos o mandato dos DepuX - combater as causas da pobreza e os fato0 sistema nacional de vraçao;
xxn _ executar os serviços de polícia maríti- res de marginalização, promovendo a integração tados Estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabima, aérea e de fronteira;
social dos setores desfavorecidos;
lidade, imunidades, remuneração, perda de
XXIll- explorar os serviços e instalações.nuXI - registrar, acompanhar e fiscalizar as
mandato, licença, impedimentos e incorporação
cleares de qualquer natureza e exercer monopóconcessões de direitos de pesquisa e exploração
às Forças Armadas.
lio estatal sobre a pesquisa, a lavra, 0 enriquecide recursos hídricos e minerais em seus territó§ 2° A remuneração dos Deputados Estaduais
menta e reprocessamento, a industrialização e o
rios;
será fixada em cada legislatura, para a subsecomércio de minérios nucleares e seus deriva- 'j xn - estabelecer e implantar política de eduqüente, pela Assembléia Legislativa, observado o
dos, atendidos os segiiintes princípios e condi~ para a segurança do trânsitô; que dispõem os artigos 150, II, 153, ill e 153, § zo,
ções:
arágrãto umco. Lei complementar fixará norI.
a) toda atividade nuclear em território naciomas para a cooperação entre a União e os Esta§ 3° Compete às Assembléias Legislativas disna!· somente será admitida para fins pacíficos e
dos, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em
por sobre seu regimento interno, polícia e servimediante aprovação do Congresso Nacional;
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bemços administrativos de sua secretaria, e prover
b) sob regime de concessão ou permissão, é
estar em âmbito nacional.
os respectivos cargos.
·
·
autorizada a utilização de radioisótopos para a·
Artigo 24 Compete à~aos~ ao
§ 4o A lei disporá sobre a iniciativa popular no
pesquisa
e
usos
medicinais,
agrícolas,
industriais
Distrito
Federal
legislar
concorrentemente
soprocesso legislativo estadual.
e atividades análogas;
;;.2'='"-"..;:..:;:=-'"'"
c) a responsabilidade civil por danos nucleares .$0 ·Artigo 28 A eleição do Governador e do Vice· d ui
I - direito tributário, financeiro, penitenciáGovernador de Estado, para mandato de quatro
independe da eXIstencia e c pa;
rio, ec·onômico e urbanístico;
XXIV - organizar, manter e executar a inspeanos, realizar-se-á noventa dias antes do término
ção do trabalho;
.
ll - orçamento;
do mandato de seus antecessores, e a posse
XXV _ estabelecer as áreas e as condições
lli - juntas comerciais;
ocorrerá no dia 1° de janeiro do ano subsepara o exercício da atividade de garimpagem, em
IV - custas dos serviços forenses;
qüente, observado, quanto ao mais, o disposto no
forma associativa.
V - produção e consumo;
artigo 77.
VI- florestas, caça, pesca, fauna, conservação
Parágrafo único. Perderá o mandato o GoverArtigo 22 Compete privativamente à União leda natureza, defesa do solo e dos recursos natunador que assUlnir outro cargo ou função na
gislar sobre:
rais, proteção do meio ambiente e controle da
administração pública direta ou indireta, ressalI - direito civil, comercial, penal, processual,
poluição;
·
vada a posse em virtude de concurso público e
eleitoral agrário marítimo, aeronáutico, espaVII - orotecão ao patrimônio histórico, cultuobservado o disposto no artigo 38, I, IV e V.
cial e do trabalho·
ral místico turístjco e pmsa![stico;
n - desapropriação;
responsabilidade porôâno ao meio am:
rn- requisições civis e militares, em caso de' bie!Jt~. ao CO!J~mni~or~ .~J>ens t:_ ®-eitos qe ~9:1'
iminente perigo e em tempo de giierra;
~tic~estetico, histonco. tupstico e parsagrstrIV - ágiias, energia, informática, telecomunico·
_
.
cações e radiodifusão;
ix - ê_,ducaçao, ~. ensmo e desportQ:_ .
V - serviço postal;
X - crraçao, funciOnamento e processo do ]liVI- sistema monetário e de medidas, títulos e
zado de pequenas causas;
garantia dos metais;
XI - procedimentos em matéria processual;
vn - política de crédito, _câmbio, seguros e
~ - ~dêncja SQCial, proteção e_g,efesa..da _,
transferência de valores;
saude;
vrn - comércio exterior e interestadual;
XIII - assistência jurídica e defensoria pú'
IX - diretrize.s da _política nacional de transblica;
portes·
·
XIV - proteção e integração social das pesX _:_ regime d~ portos, navegação lacustre,
soas portadoras de deficiência;
,
fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XV - proteção à infância e à juventude;
~
Capttulo .[V
XI- trânsito e _transporte;
.
.
XVI- organização, garantias, direitos e deveDOS MUNICIPIOS
xn - jaz_idas, mmas, outros recursos mmerars res das polícias civis.
•.
. _.
_
.
.
e metal~gra; .
.
.
.
.
~~ § 1o No ..ã!n.bito da ~~~ão l'oncorr~te, a
.Artigo 29 O Mu~cipto reger-se-a po~ ler o~g~XITI - nacionalidade, crdadarua e naturalizacompetêriêíãda Omão 1imitãi-Sê-a a estãbêlecer
m~a_. votada em _dois turnos, com o m_tersticiO
ção;
normas gerais.
mmiiDO de dez dia~. e aprovad_a _por dors terços
XIV- p~pula~ões _in<;ligen~s;
.
·'""§" 2o A competência da União para legislar sodos meJ?bros d~ Camara !'vill!ll.ctpal, que a proXV - ellllgraçao e Imigraçao, entrada, extradib
is não exc ·
om etência s
mulgara, atendidos os prmcrpros estabelecidos
ção e expulsão. de ~strang_eiros;
.
·~ P.lementar dos Esta . -4-......
nesta Constituição, !la Constiil:tiçã? do respectiXVI- orgamzaçao do srstema naciOnal de emo _
eXIstin 0 lei
era! sobre norma
vo Estado e os segi1lntes preceitos.
p~ego e condições para o exercício de profis- ~ g~s. os
exercerão
etenci~ . · _
I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
soes;
!ativa plena para aten er a suas pecu 1andaV:ereadore?, para mand~to d~ quatro ~os, mexvn - organização judiciária, do Ministério des.
'
diante pleito drreto e siiDultâneo realizado em
Público e da Defensoria Pública do Distrito Fede- § 4o - A s
eniência de 1 ·
todo o Paí?; _
.
.
.
_
ral e dos Territórios, bem como da organização
norm s ·
sus en e a e
· a.JeLestaII - ele!çao do Prefer~o e. do Vrce-Preferto ate
administrativa destes;
du no que lhe for contrario.
noventa dias antes do ~ermmo do mandato ~os
xvrn- sistema esta~tico, sistema cartográfi- ..--!que devam suceder •. ap~cadas as r~gras do artigo
co e de geologia nac"Ionars;
77, no caso de mumcrpros com mars de duzentos
XIX - sistemas de poupança, captação e gamil eleitores;
.
.
· .
rantia da poupança popular;
rn - p~sse_ do Prefeito e doVIce-Prefelto n~
XX- sistemas de consórcios e sorteios·
dia 1° de ]anerro do ano subsequente ao da eletXXI - normas gerais de organização, efetivos,
ção;
•
.
_
material bélico, garantia, convocação e mobilizaIV -_número ~e_ Vereadores proporcw~al a
ção das polícias militares e corpos de bombeiros
populaçao do Mumcipto, observados os segiimtes
militares·
limites:
xxn . . :. competência da polícia federal e das
a) minimo de nove e máximo de vinte e um
polícias rodoviária e ferroviária federais;
\
nos Municípios de até um milhão de habitanxxrn- segrlridade social;
)
tes; _ .
.
_
_.
~ XXIV- diretrizes e bases da 'êãiiCãçãõ naciob) mmimo de trinta e tres e mlOOillo de quaJJ,a};
.
renta e um nos Municípios de mais de um miXXV - registros públicos;
!hão e .II!enos de cinco milhõ~s de ~a~itantes;_
XXVI - atividades nucleares de qualquer naCapítulo III
c) mmiiDO de quarenta e dms e maXImo de cmtureza·
DOS ESTADOS FEDERADOS
qüenta e cinco nos Municípios de mais de cinco
xxv'Ir- normas gerais de licitação e contratamilhões de habiÍll!_ltes;
.
.
.
ção, em todas as modalidades, para a administra-·
Artigo 25 Os Estados organizam-se c regem-se
V- remuneraçao do Prefeitot do Vrce-Pr~f~1to
ção pública direta e indireta incluídas as fundapelas Constituições e leis que adotarem, observae dos Vereadores fixada pela Camara Mumctpal
ções institÚídas e mantidas pelo Poder Público,
dos os princípios desta Constituição.
em cada le~lat:rra. para !i subseqüente, obser§ 1° São reservadas aos Estados as competênvado o que dispoem os artigos 37,XI, 150, II, 153,
nas diversas esferas de governo e empresas sob
seu controle·
'
cias que não lhes sejam vedadas por esta Constirn e 153, § zo, I;
xxvrn -'defesa territorial, defesa aeroespa' tuição.
YI. ::- inviolabilidade dos Vereado~es por suas
cial, defesa civil e mobilização nacional;
§ zo Cabe aos Estados explorar diretamente, ou
oplllloes, p~avras e ~o tos no e~e~c!CIO do manXXIX - propaganda comercial.
mediante concessão a empresa estatal, com exdato e na crrcunsc_.AÇao do Mumcrpro;
_
.
._
clusividade de distribuição, os serviços locais de
VII - proibições e incompatibilidades, no
Artigo 23 E comru;tên!;1a..cpmum da .ll!!!§l~.
gás canalizado.
exercício da vereança, similares, no que couber,
dos Estados, do J%iriiQiederal e dos Mumct§ 3o Os Estados poderão, mediante lei compleao disposto nesta Constituição para os membros
-llins:..
mentar, inst~gi~tr:.oJlolitaws. ag!odo Congresso Nacional e, na Constituição do resI - zelar pela giiarda d:~ Constituição, das leis
meraçôes úi'OanasêliiiCrO~stituídas
pec~vo ~stado, para os membros da Assembléia
e das instituições demo<ráticas e conservar o
por agrupamentos de municípios limítrofes, para
Legrslativa; .

.
!

Capítulo_!!

DA UNIAO
Artigo 20 São bens da União:
I -os que atualmente lhe pertencem 'l os que
lhe vierem a ser atribuídos;
n - as terras devolutas m·dispensa'ver·s a· deçe1
'
sa das fronteiras, das fortificações e construções
militares, das vias federais de comunicação e à
preservação ambiental, definidas em lei;
rn - os lagos, rios e quaisquer correntes de
ágiia em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com
outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos
marginais e as praias fluviais;
IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas
limitrofes com outros países; as praias marítinras; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas,
destas, as áreas referidas no art. 26, ll;
V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;
VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos·
' - os potenciais de energra
· hidr-aulica;
VIII
IX - os recursos minerais, inclusive os do
subsolo·
X - as cavidades naturais subterrâneas e os
sítios arqueológicos e pré-históricos;
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos indjos.
§ 1° E assegurada, nos termos da lei, aos Esta-·
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem
como a orgãos da administração direta da União,
participação no resultado da exploração de petró!eo ou gás natural, de recursos hídricos para
fins de geração de energia elétrica e de outros
recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira
por essa exploração.
§ 2° A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largiira, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território
nacional, e sua ocupação e utilização serão regiilamentadas em lei.
Artigo 21 Compete à Uniãe:
I - manter relações com Estados estrangeiros
e participar de organizações internacionais;
II - declarar a giierra e celebrar a paz;
rn - assegiirar a defesa nacional;
IV- permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças .estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
V - decretar o estado de sítio, o estado de
defesa e a intervenção federal;
VI- autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;
VII - emitir moeda;
vrn - administrar as reservas cambiais do
País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada;
·
IX - ·elaborar e executar P
s aci a·
r~onajs de ordena terntono e
esenvõlvimento econômico e socia;
r- manter o serVIço postâl e o correio aéreo
nacional;
XI - explorar, diretamente ou mediante concessão
a empresas sob controle acionário estatal,
'
os serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de _dad?s e demais serviços públ~cos de te!~comumcaçoes, assegurada a prestaçao de serviços de informações por entidades de direito
privado através da rede pública de telecomunicações explorada pel~ União;
.
. Xll_- explorar_:, drretame~te _9u mediante autonzaçao, concessao ou permissao:
a) os serviços de radiodüusão sonora, de sons e
il!lagens e demais serviços de telecomunicaçoes;
b) os serviços e instalações de energia elétrica
~ o aproveit~ment? energético dos cursos de
a~a. em articul!i~ao ~om os ~s~dos onde se
srtuam os potencrars hidroenergetrcos;
c) a navegação a~rea, aeroespacial 'e a infra-estrutura aeroportuana;
d) <>s serviços de transporte ferroviário e aquaviári~ entre portos brasileiros elll: f~onteiras nacwnais, ou. q!l~ transponham os limites de Estado ou Terntono;
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
XITI - organizar e manter o Poder Judiciário,
o .~istério Público e a D_e~e1_1soria Pública do
Drstnto Federal e dos Terntonos;
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VIII - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;
IX - organização das funções legislativas e
fiscalizadoras da Câmara Municipal;
X - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;
XI - iniciativa popular de projetos de lei de
interesse específico do Município, da cidade ou
de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;
XII - perda do mandato do Prefeito, nos termos do artigo 28, Parágrafo único_
Artigo 30 Compete .aos Municípios:
I - legislar sobre ass\mtos de interesse local;
11 - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
m _:_ instituir e arrecadar os tributos de sua
competência, bem como aplicar suas rendas, sem
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e
publicar balançetes nos prazos fixados em lei;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob
regime de concessão ou permissão, os serviços
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de
educação pré-escolar e de ensino fundamental;
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de aten.dimento à saúde da população;
VIII - promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento
e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do patrimônio !W>~cultw:aLlo
observa a Tetía ão
ação fiscalizadora fe er
adu .

·-

s
l-

o

..s
;-
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§ 1° Os Territórios poderão ser divididos em
Municípios, aos quais se aplicará, no que couber,
o disposto no Capítulo IV deste Título.
§ 2° As contas do Governo do Território serão
submetidas ao Congresso Nacional, com parecer
prévio do Tribunal de Contas da União.
§ 3° Nos Territórios Federais com mais de cem
mil habitantes, além do Governador nomeado na
forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros
do Ministério Público e defensores públicos federais; a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa.

Capítulo YJI
DA ADMINISTRAÇAO

_

P~BLICA

Seção I - Disposições Gerais

Artigo 37 A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obededecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e,
também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;
Capítulo VI
11 - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
DA INTERVENÇÃO
público de provas ou de provas e títulos, ressalArtigo 34 A União não intervirá nos Estados
vadas as nomeações para cargo em comissão denem no Distrito Federal, exceto para:
clarado em lei de livre nomeação e exoneraI - manter a integridade nacional;
ção;
11 - repelir invasão estrangeira ou de uma
m - o prazo de validade do concurso público
unidade da Federação em outra;
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por
m - pôr termo a grave comprometimento da igual período;
·
ordem pública;
IV - durante o prazo improrrogável previsto
IV - garantir o livre exercício da qualquer
no edital de convocação, aquele aprovado em
dos Poderes nas unidades da Federação;
concurso público de provas ou de provas e títuV - reorganizar as finanças da unidade da
los será convocado com prioridade sobre novos
Federação que:
concursados para assumir cargo ou emprego, na
a) suspender o pagamento da dívida fundada
carreira.
Artigo 31 A1 fiscalização do Município será por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo
V - os cargos em comissão e as funções de
exercida'pelo· Poder Legislativo Municipal, me- de força maior;
confiança serão exercidos, preferencialmente,
b) deixar de entregar aos Municípios receitas
diante controle externo, e pelos sistemas de conpor servidores ocupantes de cargo de carreira
trole interno do Po<ler Executivo Municipal, na tributárias fixadas nesta Constituição, dentro
técnica ou profissional, nos casos e condições
dos prazos estabelecidos em lei;
forma da lei.
previstos em lei;
VI - prover a execução de lei federal, ordem
§ 1° O controle externo da Câmara Municipal
VI - é garantido ao servidor público civil o
será exercido com o auxílio dos Tribunais de ou decisão judicial;
direito à livre associação sindical;
VII - assegurar a observância dos seguintes
Contas dos Estados ou do Município ou dos ConVII - o direito de greve será exercido nos terselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, princípios constitucionais:
mos e nos limites definidos em lei complemena) forma republicana, sistema representativo e
onde houver.
tar·
§ 2o O parecer prévio emitido pelo órgão comregime democrático;
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e
petente sobre as contas que o Prefeito deve
b) direitos da pessoa humana;
empregos públicos para as pessoas portadoras de
anualmente prestar só deixará de prevalecer por
c) autonomia municipal;
deficiência e deflnirá os critério de sua admisdecisão de dois terços dos membros da Câmara
d) prestação de contas da administração públisão·
Municipal.
ca, direta e indireta.
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação
§ 3° As contas dos Municípios ficarão, durante
por tempo determinado para atender a necessiArtigo 35 O Estl!-~o não inter:v!f~ em se~s Musessenta dias, anualmente, à disposição de qual- nicípios, nem a Uruao nos Muruc1p10s localizados
dade temporária de excepcional interesse públiquer contribuinte, para exame e apreciação, o em Território Federal, exceto quando:
co·
qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos
X- a revisão geral da remuneração dos servitermos_da lei.
I - deixar de ser paga, sem motivo de força
dores públicos, sem distinção de índices entre
§ 4° E vedada a criação de Tribunais, Conse- maior, por dois anos consecutivos, a dívida funservidores públicos civis e militares, far-se-á
lhos ou órgãos de Contas Municipais.
dada;
sempre na mesma data;
11 - não forem prestadas contas devidas, na
XI - a lei fixará o limite máximo e a relação
forma da lei;
de valores entre a maior e a menor remuneração
III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido
dos servidores públicos, observados, como limida receita municipal na manutenção e desenvoltes máximos e no âmbito dos respectivos Podevimento do ensino;
res, os valores percebidos como remuneração,
em espécie, a qualquer título, por membros do
IV - o Tribunal de Justiça der provimento a
Congresso Nacional, Ministros de Estado e Mirepresentação para assegurar a observância de
nistros do Supremo Tribunal Federal e seus corprincípios indicados na Constituição Estadual,
respondentes nos Estados, no Distrito Federal e
ou para prover a execução de lei, de ordem ou de
nos Territórios, e, nos Municípios, os valores
decisão judicial. .
percebidos como remuneração, em espécie, pelo
Prefeito;
Artigo 36 A decretação da intervenção dependerá:
·
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo
e do Poder Judiciário não poderão ser
I- no caso do artigo 34, IV, de solicitação do
superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto
Capítulo V
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação
ou impedido, ou de requisição do Supremo TriDO DISTRITO FEPERAL
de vencimentos, para o efeito de remuneração de
bunal Federal, se a coação for exercida contra o
E DOS TERRITORIOS
pessoal do serviço público, ressalvado o disposto
Poder Judiciário;
no inciso anterior e no artigo 39, § 1o;
11 - no caso de desobediência a ordem ou deciXIV - os acréscimos pecuniários percebidos
Seção I - Do Distrito Federal
são judiciária, de requisição do Supremo Tribupor servidor público não serão computados nem
nal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou
acumulados, para fins de concessão de acrésciArtigo 32 O Distrito Federal, vedada sua divi- do Tribunal Superior Eleitoral;
mos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntica
são em Municípios, reger-se-á por lei orgânica,
III - de provimento, pelo Supremo Tribunal
fundamento:
votada em dois turnos com interstício mínimo de
XV - os vencimentos dos servidores públicos,
dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Federal, de representação do Procurador Geral
civis e militares, são irredutíveis e a remuneraLegislativa, que a promuJ.gará, atendidos os prin- da República, na hipótese do artigo 34; VII;
ção observará o que dispõem os artigos 37, XI,
cípios estabelecidos nesta Constituição.
IV - de provimento, pelo Superior Tribunal
XII, 150, 11, 153, III, e 153, § 2°, I.
de
Justiça,
de
representação
do
Procurador
Ge§lo Ao Distrito Federal são atribuídas as comXVI - é vedada a acumulação remunerada de
ral,da
República,
no
caso
de
recusa
à
execução
petências legislativas reservadas aos Estados e
cargos públicos, exceto, quando houver compati- ·
de lei federal.
Municípios.
bilidade de horários:
§ 1° O decreto de intervenção,. gue especific~á
§ 2o A eleição do Governador e do Vice-Govera) a· de dois cargos de professor;
nador, observadas as regras do artigo 77, e dos a amplitude, o prazo e as condiçoes de execuçao
b) a de um cargo de professor com outro técniDeputados Distritais coincidirá com a dos Gover- e que, se couber, nomeará o interventor,. será
co ou científico;
.
nadores e Deputados Estaduais, para mandato de submetido à apreciação do Congresso Nacwnal
c) a de dois cargos privativos de médico;
ou da Assembléia Legislativa do Estado, no praigual duração.
XVII - a proibição de acumular estende-se a
zo de vinte e quatro horas.
§ 3o Aos Deputados Distritais e à Câmara Leempregos e funções-e abrange autarquias, em§
2°
Se
não
estiver
funcionando
o
Congresso
gislativa aplica-se o disposto no artigo 27. '
presas públicas, sociedades de economia mista e
Nacional ou a Assembléia Legislativa, far-se-á
§ 4° A lei federal disporá sobre a utilização,
fundações mantidas pelo Poder Público;
pelo Governo do Distrito Federal, das polícias convocação extraordinária, no mesmo prazo de
XVIII - a administração fazendária e seus servinte e quatro horas.
civil e militar e do corpo de bombeiros militar.
vidores fiscais ~erão, dentro de suas áreas de
§ 3° Nos casos do artigo 34, VI e VII, ou do
competência e jurisdição, precedência sobre os
§ 5° Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas . reservadas aos Estados e artigo 35, IV, dispensada a apreciação pelo Con- _ demais setores1administrativos, na forma da
gresso Nacional ou pela Assembléia Legislativa,
lei;
'
Municípios .
o decreto limitar-se-á a suspender a execução do
XIX - somente por lei es~ecífica poderão ser
ato impugnado, se esta medida basw ao restacriaàas empresa pública, sociedade de economia
belecimento da normalidade.
'
r
mista, autarquia ou fundação pública:
Seção 11 - Dos Territórios
§ 4° Cl!ssados os motivos da intervenção, a~
XX - depende de autorização legislativa, em
autoridades
afastadas
de
seus
cargos
a
estes
volcada caso, a criação de subsidiárias das entidaArtigo 33 A lei disporá sobre a organização
tarão,
salvo
impedimento
legal.
des mencionadas no inciso anterior,> assim como
administrativa e judiciária dos Territórios.
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a participação de qualquer delas em empresa
privada;
XXI - ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação público que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
§ 1o A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de
orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
§ 2° A não observância do disposto nos incisos
11 e III implicará a nulidade do ato e a punição
da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3° As reclamações relativas à prestação de
serviços públicos serão disciplinadas em lei.
§ 4° Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a
perda da função pública, a indisponibilidade dos
bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação
penal cabível.
§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos praticagos por qualquer agente, ser·
vidor ou não, que causem prejuízos ao erário,
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
Artigo 38 Ao servidor ' blic
exercício de
mandato eletivo
cam-se as seguin es sposi"t:oes:
I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo,
emprego ou função;
11 - investido no mandato de Prefeito, será,
afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração;
III - investido no mandato de Vereador, ha- )
vendo compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não
havendo compatibilidade, será aplicada a norma
do inciso anterior;
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos
legais, exceto para promoção por merecimento;
V -para efeito de benefício previdenciário, no
caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.

i

Seção 11
Dos Servidores Públicos Civis
Artigo 39 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de
sua competência, regime jurídico único e planos
de carreira para os servidores da administração
pública direta, das autarquias e das fundações
públicas.
§ 1° A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para
cargos de atribuições iguais ou assemelhados do
mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas
as vantagens de caráter individual e as relativas
à natureza ou ao local de trabalho.
§ 2° Aplica-se a esses servidores o disposto no
artigo 7°, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX.
Artigo 40 O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei,
e proporcionais nos demais casos;
11 - compulsoriamente, aos setenta anos de
idade, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço;
III - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com proventos
in'tegrais;
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e vinte e cinco,.
se professora, com proventos integrais;
c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos
vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos sessenta e cinco anos de i~de, se homem, e aos sessenta se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.
§ 1° Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso III, "a" e "c", no caso
de exercício de atividades consideradas penosas,
insalubres ou perigosas.
§ 2o A lei disporá sobre a aposentadoria em
cargos ou empregos temporários.
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§ 3° O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade.
§ 4° Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos
inativos quaisquer beneficios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em
que se deu a aposentadoria, na forma da lei.
§ 5o O beneficio da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido
em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.
Artigo 41 São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em·virtude
de concurso público.
§ 1o O servidor público estável só perderá o
cargo em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa.
§ zo Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o
eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo
de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.
§ 3° Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
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tros itens de custos e preços de responsabilidade
do Poder Público;
II - juros favorecidos para financiamento de
atividades prioritárias;
Ill - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas
fisicas ou jurídicas.
.
IV - prioridade para o aproveitamento econõmico e social dos rios e das massas de água
represadas ou represáveis nas regiões de baixa
renda, sujeitas a secas periódicas.
§ 3o Nas áreas a que se refere o § zo, IV, a União
incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários
rurais para o estabelecimento, em suas glebas,
de fontes de jlgua e de pequena irrigação.

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO
DOS PODERES

Seção III
Dos Servidores Públicos Militares
Artigo 42 São servidores militares f~derais o_s
integrantes das Forças Armadas e serVIdores rmlitares dos Estados, Territórios e Distrito Federal
os integrantes de suas polícias militares e de
seus corpos de bombeiros militares.
§ 1o As patentes, com prerrogativas, direitos e
deveres a elas inerentes, são asseguradas ·em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados das Forças Armadas, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos
Estados, dos Territórios e do Distrito Federal,
sendo-lhes privativos os títulos, postos e uniformes militares.
§ zo As patentes dos oficiais das Forças Armadas são conferidas pelo Presidente da República,
e as dos oficiais das polícias militares e corpos de
bombeiros militares dos Estados, Territórios e
Distrito Federal, pelos respectivos Governadores.
§ 3° O militar em atividade que aceitar cargo
público civil permanente será transferido para a
reserva.
§ 4° O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função pública temporária, não eletiva,
ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antigüidade, contando-se-lhe o tempo de
serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos
de afastamento, contínuos ou não, transferido
para a inatividade.
§ 5° Ao 1nilitar são proibidas a sindicalização e
a greve.
§ 6° O militar, enquanto em efetivo serviço,
não pode estar filiado a partidos políticos.
§ 7o O oficial das Forças Armadas só perderá o
posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo
de paz, ou de tribunal especial, em tempo de
guerra.
§ 8° O oficial condenado na justiça comum ou
militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado,
será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior.
§ 9<> A lei disporá sobre os limites de idade, a
estabilidade e outras condições de transferência
do servidor militar para a inatividade.
§ 10 Aplica-se aos servidores a que se refere
este artigo, e a seus pensionistas, o disposto no
artigo 40, §§ 4° e 5o.
§ 11 Aplica-se aos servidores a que se refere
este artigo o disposto no artigo 7o, Vlll, Xll, XVII,

· Çapítulo I
DO PODER LEGISLATIVO
Seção I - Do Congresso Nacional
Artigo 44 O Poder Legislativo é exercido pelo
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal.
Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
Artigo 45 A Câmara dos Deputados compõe-se
de representantes do povo, eleitos pelo sistema
proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
§ 1° O número total de Deputados, bem como a
representação por Estado e pelo Distrito Federal,
será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos
ajustes necessários, no ano anterior às eleições,
para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.
§ zo Cada Território elegerá quatro Deputados.
Artigo 46 O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,
eleitos segundo o princípio majoritário.
§ 1o Cada Estado e o Distrito Federal elegerão
tres Senadores, com mandato de oito anos.
§ zo A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro
anos, alternadamente, por um e dois terços.
§ 3° Cada Senador será eleito com dois suplentes.
Artigo 47 Salvo disposição constitucional em
contrário, as deliberações de cada Casa e de suas
Comissões serão tomadas por maioria dos votos,
presente a maioria absoluta de seus membros.

Seção 11
Das Atribuições Do Congresso Nacional

Artigo' 48 Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida
.esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da
União, especialmente sobre:
I -sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
II - ~ plurianual, _...!!!!_e~I;Çamentá
rias, orçame to anual, operaçtíes de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
Ill - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
IV - .D@.n.P~~:J:amas nacionais, regionais
e setoriãisiíe'desenVólvimento;
V - limites do território nacional, espaço aéxvrn e XlX.
reo e marítimo e bens do domínio da União;
VI - incorporação, subdivisão ou desmembraSeção IV - Das Regiões
mento de áreas de Territórios ou Estados, ouviArtigo 43 Para efeitos administrativos, a das as respectivas Assembléias Legislativas;
União poderá articular sua ação em um mesmo
VII - transferência temporária da sede do Gocomplexo geoeconômico e social, visando a seu verno Federal;
desenvolvimento e à redução das desigualdades
VIll - concessão de anistia;
regionais.
IX - organização administrativa, judiciária,
§ 1° Lei complementar disporá sobre:
do Ministério Público e da Defensoria Pública da
r - as condições para integração de regiões União e dos Territórios e organização judiciária,
em desenvolvimento;
do Ministério Público e da Defensoria Pública do
II - a composição dos organismos regionais Distrito Federal;
que executarão, na forma da lei, os· planos regioX - criação, transformação e extinção de carnais, integrantes dos planos nacionais de desen- gos, empregos e funções públicas;
volvimento econõmico e social, aprovados juntaXI - criação, estruturação e atribnições dos
mente com estes.
Ministérios e órgãos da administração públiça;
§ zo Os incentivos regionais compreenderão,
xn - telecomunicações e radiodifusão;
alem de outros, na forma da lei:
XIll - matéria financeira, cambial e monetár - igualdade de tarifas, fretes, seguros e ou- ria. instituições financeiras e suas operações; .
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a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta
XIV - moedas, seus limites de emissão, e
Constituição;
montante da dívida mobiliária federal.
b) Ministros do Tribunal de Contas da União,
Artigo 49 É da competência exclusiva do Con- indicados
pelo Presidente da República;
gresso Nacional:
c) Governador de Território;
r - ·resolver definitivamente sobre tratados,
d) presidente e diretores do Banco Central do
acordos ou atos internacionais que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimõ- Brasil;
e) Procurador Geral da República;
nio nacional;
f) titulares de outros cargos que a lei determiII - autorizar o Presidente da República a nar;
declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que
IV - aprovar previamente, por voto secreto,
forças estrangeiras transitem pelo território na- após
em sessão secreta, a escolha dos
cional ou nele permaneçam temporariamente, chefesargüição
ressalvados os casos previstos em lei comple- nente; de missão diplomática de caráter. permamentar;
V - autorizar operações externas de natureza
Ill - autorizar o Presidente e o Vice-Presidende interesse da União, dos Estados,
. te da República a se ausentarem do País, quando financeira,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municía ausência exceder a quinze dias;
IV - aprovar o estado de defesa e a interven- pios;
VI- fixar, por proposta do Presidente da Reção federal, autorizar o estado de sítio, ou sus- pública,
limites globais para o montante da dívipender qualquer uma dessas medidas;
consolidada da União, dos Estados do Distrito
V - sustar os atos normativos do Poder Exe- da
cutivo que exorbitem do poder regulamenta,r ou Federal e dos Municípios;
· VII - dispor sobre limites globais e condições
dos limites de delegação legislativa;
para as operações de crédito externo e interno da
VI - mudar temporariamente sua sede;
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
VII - fixar idêntica remuneração para os De- Municípios,
de suas autarquias e demais entidaputados Federais e os Senadores, em cada legiscontroladas pelo Poder Público federal;
latura, para a subseqüente, observado o que dis- desVIll
- dispor sobre limites e condições para a
põem os arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2°, I;
concessão de garantia da União em operações de
· VIll - fixar para cada exercício fmanceiro a crédito externo e interno;
remuneração do Presidente e do Vice-Presidente
IX - estabelecer limites globais e condições
da República e dos Ministros de Estado, observa- para o montante da dívida mobiliária dos Esta.do o que dispõem os arts. 150, II, 153, Ill, e 153, § dos, do Distrito Federal e dos Municípios;
2° I·
X - suspender a execução, no todo ou em
ix' - julgar anualmente as contas prestadas parte,
de lei declarada inconstitucional por decipelo Presidente da República e apreciar os rela- são definitiva do Supremo Tribunal Federal;
tórios sobre ·a execução dos planos de governo;
XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou secreto, a exoneração, de oficio, do Procurador
por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Geral da República antes do término de seu
Executivo, incluídos os da administração indire- mandato;
ta·
Xll - elaborar seu regimento interno;
Xr - zelar pela preservação de sua competên- XIll - dispor sobre sua organização, funcionacia legislativa em face da atribuição normativa mento, polícia, criação, transformação ou extindos outros Poderes;
ção dos cargos, empregos e função de seus serviXll - apreciar os atos de concessão e renova- ços e fixação da respectiva remuneração,
ção de concessão de emissoras de rádio e televi- observados os parâmetros estabelecidos na lei de
são;
diretrizes orçamentárias.
XIll - escolher dois terços dos membros do
XIV - eleger membros do Conselho da RepúTribunal de Contas da União;
blica, nos termos do art. 89.
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incireferentes a atividades nucleares;
sos I e II, funcionará como Presidente o do SuXV - autorizar referendo e convocar plebis- premo Tribunal Federal, limitando-se--a condenacito;
ção, que somente será proferida por dois terços
XVI - autorizar, em terras indígenas, a explo- dos votos do Senado Federal, à perda do cargo
ração e o aproveitamento de recursos hídricos e com inabilitação, por oito anos, para o exercíciÓ
a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
de função pública, sem prejuízo das demais sanXVII - aprovar, previamente, a alienação ou ções judiciais cabíveis.
concessão de terras púbicas com área superior a
Seção V
dois mil e quinhentos hectares.
Dos Deputados e Dos Senadores
Artigo 50 A Câmara dos Deputados ou o SenaArtigo 53 Os Deputados e Senadores são indo Federal, bem como qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado para violáveis por suas opiniões, palavras e votos.
§ 1oDesde a expedição do diploma, os membros
prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime do Congresso Nacional não poderão ser presos,
de responsabilidade a ausência, sem justificação salvo em flagrante de crime inafiançável, nem
processados criminalmente, sem prévia licença
adequada.
de sua Casa.
§ 1° Os Ministros de Estado poderão compare§ zo O indeferimento do pedido de licença ou a
cer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ausência
deliberação suspende a prescrição
ou a qualquer de suas Comissões, por sua inicia- enquanto de
durar o mandato.
tiva e mediante entendimentos com a Mesa res3° No caso de flagrante de crime inafiançável,
pectiva, para expor assunto de relevância de seu os§autos
serão remetidos, dentro de vinte e quaMinistério.
.
tro horas, à Casa respectiva, para que, pelo voto
§ zo As Mesas da Câmara dos Deputados e do
secreto da maioria de seus membros, resolva soSenado Federal poderão encaminhar pedidos es- bre. a prisão e autorize, ou não, a formação de
critos de informação aos Ministros de Estado, culpa.
importando crime de responsabilidade a recusa,
§ 4° Os Deputados e Senadores serão submetiou o não atendimento no prazo de trinta dias, dos a julgamento perante o Supremo Tribunal
bem como a prestação de informações falsas.
Federal.
§ 5° Os Deputados e Senadores não serão obriSeção III -Da Câmara Dos Deputados
gados a testemunhar sobre informações recebiArtigo 51 Compete privativamente à Câmara das ou prestadas em razão do exercício do mandos Deputados:
dato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram
I - autorizar, por dois terços de seus mem- ou deles receberam informações.
bros, a instauração de processo contra o Presi§ 6° A incorporação às Forças Armadas de Dedente e o Vice-Presidente da República e os Mi- putados e Senadores, embora militares e ainda
nistros de Estado;
que em tempo de guerra, dependerá de prévia
II - proceder à tomada de contas do Presiden- licença da Casa respectiva.
te da República, quando não apresentadas ao
§ 7o As imunidades de Deputados ou Senadores
Congresso Nacional dentro de sessenta dias após subsistirão durante o estado de sítio, só podendo
a abertura da sessão legislativa;
ser suspensas mediante o voto de dois terços dos
III - elaborar seu regimento interno;
membros da Casa respectiva, nos casos de atos,
IV - dispor sobre sua organização, funciona- praticados fora do recinto do Congresso, que semento, polícia, criação, transformação ou extin- jam incompatíveis com a execução da medida.
ção dos cargos, empregos e funções de seus serArtigo 54 Os Deputados e Senadores não poviÇos e fixação da nispectiva remuneração, derão:
observados os parâmetros estabelecidos na lei de
I - desde a expedição do diploma:
diretrizes orçamentárias;
a) firmar ou manter contrato com pessoa juríV - eleger membros do Conselho da Repúbli- dica de direito público, autarquia, empresa púca, nos termos do art.89, VII.
blica, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público, salvo quando
Seção IV - Do Senado Federal
o contrato obedecer a cláusulas uniformes;
Artigo 52 Compete privativamente ao Senado
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego
Federal:
remunerado, inclusive os de que sejam demissíI - processar e julgar o Presidente e o Vice- veis ad nutum, nas entidades constantes da alíPresidente da República nos crimes de responsa- nea anterior;
bilidade e os Ministros de Estado nos crimes da
II - desde a posse:
mesma natureza, conexos com aqueles;
a) ser proprietários, controladores ou diretores
II - processar e julgar os Ministros do Supre- de empresa que goze de favor decorrente de conmo Tribunal Federal, o Procurador Geral da Re- trato com pessoa jurídica de direito público, ou
pública e o Advogado Geral da União nos cri- nela exercer função remunerada;
mes de responsabilidade;
b) ocupar cargo ou função de que sejam demisIll - aprovar previamente, por voto secreto, síveis ad nutum, nas entidades referidas no
após argüição pública, a escolha de:
inciso I, "a";
·

18

Sexta-feira, 23 de setembro de 1988
c) patrocinar causa em que seja interessada
qualquer das entidades a que se refere o inciso I,

lia" ;

1

i-

o

[
a11-

o,

ie

úci-

IUa-

los
~o.

pio

an-

ros

os,
em
tça

a
;ão
rei,

uaoto
sode
etillal
Jri!bianam

De-

l da

via

res

~do

dos

tos,

se-

a.

po-

llripúesa
1do

ego
ssíalí-

1res
:onou

lliSno

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo.
Artigo 55 Perderá o mandato o Deputado ou
Senador:
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
li - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
m - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou
missão por esta autorizada;
IV - que perder ou tiver suspensos os direitos
políticos;
V -quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos
casos previstos nesta Constituição;
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
§·1° É incompatível com o decoro parlamentar,
alem dos casos definidos no regimento interno, o
al.Juso das prerrogativas asseguradas a membro
do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.
§ 2° Nos casos dos incisos I, li e VI, a perda do
mandato será decidida pela Càmara dos Deputados ou pelo Senado F~eral, por voto_ secreto e
maioria absoluta, mediante provocaçao da respectiva Mesa ou de partido político representado
no Congresso Nacional.
§ 3o Nos casos previstos nos incisos m a V, a
perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político
representado no Congresso Nacional, assegurada
plena defesa.
Artigo 56 Não perderá o mandato o Deputado
ou Senador:
I - investido no cargo d!l. Ministro de Estado,
Governador de Território, Secretário de Estado,
do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura
de Capital ou Chefe de missão diplomática temporária;
li - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração,
de interesse particular, desde que, nest~ caso1 o
afastamento não ultrapasse cento e vmte dias
por sessão legislativa.
§ 1° O suplente será convocado nos casos de
vaga, de investidura em funções previstas neste
artigo ou de licença superior a cento e vinte
dias.
§ 2° Ocorrendo vaga e não havendo suplente,
far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem
mais de quinze meses para o têm1ino do mandato.
§ 3° Na hipótese do inciso I, o Deputado ou
Senador poderá optar pela remuneração do mandato.

Seção VI - Das Reuniões
Artigo 57 O Congresso Nacional reunir-se-á,
anualmente, na Capital Federal, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro.
§ 1° As reuniões marcadas para essas datas
serão transferidas para o prinleiro dia útil subseqüente, quando recairem em sábados, domingos
ou feriados.
§ 2° A sessão legislativa não será interrompida
sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias.
§ 3° Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Càmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:
I - inaugurar a sessão legislativa;
li - elaborar o regimento comum e regular a
criação de serviços comuns às duas Casas;
m - receber o compromisso do Presidente e
do Vice-Presidente da República;
IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.
§ 4° Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1o de fevereiro, no
primeiro ano da legislatura, para a posse de seus
membros e eleição das respectivas Mesas, para
mandato de dois anos, vedada a recondução para
o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.
§ 5o A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal.
§ 6° A convocação extraordinária do Congresso
Nacional far-se-á:
I - pelo Presidente do Senado Federal, em
caso de decretação de estado de defesa ou de
intervenção federal e de pedido de autorização
para a decretação de estado de sítio e para o
compromisso e a posse do Presidente e do VicePresidente da República;
li - pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou
interesse público relevante.
§ 7o Na sessão legislativa extraordinária, o
Con~esso Nacional somente deliberará sobre a
materia para a qual foi convocado.
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Seção VII - Das Comissões
Artigo 58 O Congresso Nacional e suas Casas
terão comissões permanentes e temporárias,
constituídas na forma e com as atribltições previstas no respectivo regimento ou no ato de que
resultar sua criação.
§ 1° Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a
representação proporcional dos partidos ou dos
blocos parlamentares que participam da respectiva C~a.
§ 2° As comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe:
I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do Regimento, a competênc_ia_ do
Plenário, salvo se houver recurso de um dec1mo
dos membros da Casa;
li - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
m- convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas
atribuições;
IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos
ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
V - solicitar depoinlento de qualquer autoridade ou cidadão;
VI - apreciar programas de obras, planos
nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.
§ 3° As comissões parlamentares de inquérito,
que terão poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, além de outros previstos
nos Regimentos das respectivas Casas, serão
criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato detem1inado e por
prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso,
encaminhadas ao Ministério Público, para que
promova a responsabilidade civil ou criminal
dos infratores.
§ 4° Durante o recesso, haverá uma Comissão
representativa do Congresso Nacional, eleita por
suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no Regimento comum, cuja composição reproduzirá,
quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária.

Seção Vill - Do Processo Legislativo
Subseção I - Disposição Geral
Artigo 59 O processo legislativo compreende a
elaboração de:
I - emendas à Constituição;
li - leis complementares;
m - leis ordinárias;
IV - leis delegadas;
V - decretos- legislativos;
VI - resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.
Subseção II- Da Emenda à Constituição
Artigo 60 A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no míninlo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
li - do Presidente da República;
ill - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa
de seus membros.
§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de
defesa ou de estado de sítio.
§ 2° A proposta será discutida e votada em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver,
em ambos, três quintos dos votos dos respectivos
membros.
§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Càmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
li - o voto direto, secreto, universal e periódico·
in - a separação dos Poderes;
IV - os direitos- e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode
ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.
Subseção III- Das Leis
Artigo 61 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou
Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente
da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos
Tribunais Superiores, ao Procurador Geral da
República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.
li - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou
aumentem sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, ma-

téria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, •reforma e
transferência de militares para a inatividade;
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e normas gerais para
a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública.
§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto
de lei subscrito por, no míninlo, um por cento do
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por
cinco Estados, com não menos de três décinlos
por cento dos eleitores de cada um deles.
Artigo 62 Em caso de relevância e urgência, o
Presidente da República poderá adotar medidas
provisórias, com força de lei, devendo submetêlas de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias.
Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir
de sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações juridicas delas decorrentes.
Artigo 63 Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no
art. 166, §§ 3° e 4°;
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do
Ministério Público.
·
Artigo 64 A discussão e yotação dos p~oj~tos
de lei de iniciativa do Presidente da Republica,
do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais
Superiores terão início na Câmara dos Deputados.
§ 1o O Presidente da República poderá solicitél!
urgência para apreciação de proJetos de sua illl·
ciativa.
§ 2° Se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se
manifestarem, cada qual, sucessivamente, em
até quarenta e cinco dias, sobre a proposição,
será esta incluída na ordem do d1a, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação.
§ 3° A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no
prazo de dez dias, observado quanto ao mais o
disposto no parágrafo anterior.
§ 4° Os prazos do § 2° não c~rrem nos períodos
de recesso do Congresso Nacwnal, nem se aplicam aos projetos de código.
Artigo 65 O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de
discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.
Artigo 66 A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.
§ 1° Se o Presidente da República considerar o
projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou
contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará,
dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente
do Senado Federal os motivos do veto.
§ 2° O veto parcial somente abrangerá texto
integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de
alinea.
§ 3° Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.
§ 4° O veto será apreciado em sessão conjunta,
dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria
absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.
§ 5° Se o veto não for mantido, será o projeto
enviado, para promulgação, ao Presidente da República.
§ 6° Esgotado sem d~liberação o prazo estabel~
cido no § 4°, o veto sera colocado na orde!ll do dia
da sessão imediata, sobrestadas as demrus proposições, até sua votação fin_al, ressalva~as as !11~
térias de que trata o artigo 62, paragrafo um-

co.

§ 7° Se a lei não for promulgada dentro de
quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos parágrafos 3° e 5°, o Presidente do Senado a promulgará e, se este não o
fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente
do Senado fazê-lo.
Artigo 67 A matéria constante de projeto de
lei rejeitado somente poderá constituir objeto de
novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas. do Congresso Nacional.
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Artigo 68 As leis delegadas serão elaboradas
pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.
§ 1o Não serão objeto de delegação os atos de
competência exclusiva do Congresso Nacional,
os de competência privativa da Cànlara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:
I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus
membros;
li - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais:
m -planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.
§ 2° A delegação ao President• da República
terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de
seu exercício.
§ 3° Se a resolução determinar a apreciação do
projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em
votação única, vedada qualquer emenda.
Artigo 69 As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.

Seção IX - Da Fiscalização
Contábil, Financeira e Orçamentária
Artigo 70 A fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da
União e das entidades da administração direta e
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será ext. cida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema
de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa fisica ou entidade pú~lica que
utilize, arrecade, guarde, gerenc1e ou. a4ministre dinheiros, bens e valores publicos ou pelos quais a União responda, ou
que, em nome d~~t~. assuma obrigações de
natureza pecumana.
Artigo 71 O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
I - apreciar as contas prestadas anualmente
pelo Presidente da República, mediante parecer
prévio a ser elaborado em sessenta dias a contar
de seu recebimento;

n - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores publicas da administração
direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles
que derem causa a perda, extravio ou
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário Público.
lli - apreciar, para fins de registro, a
legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração
direta e indireta, incluídas as fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público,
excetuadas as nomeações para cargo de
provimento em comissão, bem como das
concessões de aposentadorias, reformas e
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal
do ato concessório;

IV - realizar, por iniciativa própria, da Camara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditor ia s de naturez a cont ábil, financeira ,
orçamentária, operacional e patrimonial, nas
unidades administrativas dos Poderes Legislauvo, Executivo e Judiciário e demais entidades
referidas no inciso li;
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União
participe, de forma direta ou indireta, nos termos do respectivo tratado constitutivo;
VI -fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

vn - prestar as informações solicitadas
pelo Congresso Nacional, por qualquer de
suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

. ~ - aplicar aos responsáveis, em caso de
ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, dentre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato
comprimento da lei, se verificada ilegalidade;
X- sustar, se não atendido, a execução do ato
inlpugnado, comunicando a decisão à Câmara
dos Deputados e ao Senado Federal;
XI - representar ao Poder competente sobre
irregularidades ou abusos apurados.
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§ 1° No caso de contrato, o ato de sustação será
adotado diretamente pelo Congresso Nacional,
que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo
as medidas cabíveis.
§ 2° Se o Congresso 'Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as
medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
§ 3° As decisões do Tribunal de que resulte
imputação de débito ou multa terão eficácia de
titulo executivo.
§ 4o o Tribunal encaminhará ao Congresso Nad ona!, trimestral e anualmente, relatório de
suas atividades.
Artigo 72 A Comissão mista permanente a
que se refere o artigo 166, § 1o, diante de indícios
de despesas não autorizadas, ainda que sob a
forma de investimentos não programados ou
subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável, que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.
§ 1o Não prestados os. esclarecimen~os! ou c~JI~
siderados estes insuficientes, a Com1ssao solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias.
.
§ zoEntendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia
pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação.
Artigo 73 O Tribunal de Contas da União,
integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo,
no que couber, as atribuições previstas no artigo
96.
§ l o Os Ministros do Tribunal de Contas da
União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:
I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta
e cinco anos de idade;
ll - idoneidade moral e reputação ilibada;
lli - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública;
IV - mais de dez anos de exercício de função
ou de efetiva atividade profissional que exija os
conhecimentos mencionados no inciso anterior.
§ zo Os Ministros do Tribunal de Contas da
União serão escolhidos:
I - um terço pelo Presidente da República,
com aprovação do Senado Federal, sendo dois
alternadamente dentre auditores e membros do
Ministério Público junto ao Tribunal, indicados
em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento;
ll - dois terços pelo Congresso Nacional.
§ 3o Os Ministros do Trib~al de Conta~ da
União terão as mesmas garantlas, prerrogativas,
impedimentos, vencimentos e vanta~ens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do
cargo quando o tiverem exercido efetivamente
por mais de cinco anos.
$ 4o O auditor, quando em substituição a
Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das
demais atribuições da judicatura, as de juiz
de Tribunal Regional Federal.
Artigo 74 Os Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
ll - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado:
lli - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres da União;
JV - apoiar o controle externo no exercício de
sua missão institucional.
§ l o Os responsáveis pelo controle interno, ao
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2° Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma
da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades
perante o Tribunal de Contas da União.
Artigo 75 As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização,
composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como
dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.
Parágrafo único. As Constituições estaduais
disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.

Capítulo II

DO PODER EXECUTIVO
Seção I - Do Presidente e
do Vice-Presidente da República
Artigo 76 O Poder Executivo é exercido
pelo Presidente da República , auxiliado
pelos Ministros de Estado.
Artigo 77 A eleição do Presidente e do
Vice-Presidente da República realizar-se-á
simultaneamente, noventa dias antes do
término do mandato presidencial vigente.
§ 1° A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele
registrado.
§ zo Será considerado eleito Presidente o
candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos,
não computados os em branco e os nulos.
§ 3o Se nenhum candidato alcançar
maioria absoluta na primeira votação, farse-á nova eleição em até vinte dias após a
proclamação do resultado, concorrendo os
dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.
§ 4° Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á,
dentre os remanescentes, o de maior votação.
§ 5° Se, na hipótese dos parágrafos anteriores , remanescer, em segundo lugar,
mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.
Artigo 78 O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando
compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro,
sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Parágrafo único. Se, decorridos dez dias
da data flxada para a posse, o Presidente
ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este
será declarado vago.
Artigo 79 Substituirá o Presidente, no
caso' de impedimento, e suceder-lhe-á, no
de vaga, o Vice-Presidente.
Parágrafo único. O Vice-Presidente da
República, além de outras atribuições que
lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que
por ele convocado para missões especiais.
Artigo 80 Em caso de impedimento do
Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos
Deputados, o do Senado Federal e o do
Supremo Tribunal Federal.
Artigo 81 Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, farse-á eleição noventa dias depois de aberta
a última vaga.
§ 1° Ocorrendo a vacância nos últimos
dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta
dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.
§ zo Em qualquer dos casos, os eleitos
deverão completar o período de seus antecessores.
Artigo 82 O mandato do Presidente d~
República é de_ cinco anos, __vedada a r~e~e~
ção para o penado subsequente, e tera mlcio em 1° de janeiro do ano seguinte ao da
sua eleição.
Artigo 83 O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se
do País por período superior a quinze
dias, sob pena de perda do cargo.
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Seção UI - Da Responsabilidade
Seção 11- Das Atribuições
do Presidente da República
do Presidente da República
Artigo 84 Compete privativamente ao
Artigo 85 São crimes de responsabilidaPresident~ da República:
de os atos do Presidente da República que
I - nomear e exonerar os Ministros de
atentem contrã a Constituição Federal e,
Estado;
especialmente, contra:
li - exercer, com o auxilio dos MinisI _::_ a existência da União;
tros de Estado, a direção superior da ad11 - o livre exercício do Poder Legislatiministração federal;
vo, do Poder Judiciário, do Ministério PúIII - iniciar o processo legislativo, na
blico e dos Poderes Constitucionais das
forma e nos casos previstos nesta Constiunidades da Federação;
tuicão:
III - o exercício dos direitos políticos,
IV - sancionar, promulgar e fazer puindividuais e sociais;
blicar as leis, bem como expedir decretos
IV - a segurança interna do País;
e regulamentos para sua fiel execução;
V - a probidade na administração;
V - vetar projetos de lei, total ou parVI - a lei orçamentária;
cialmente;
VII - o cumprimento das leis e das deVI - dispor sobre a organização e o fun- - éisões judiciais.
cionamento da administração federal, na
Parágrafo único. Esses crimes serão deforma da lei;
finidos em lei especial, que estabelecerá as
VII - manter relações com Estados esnormas de processo e julgamento.
trangeiros e acreditar seus representantes
Artigo 86 Admitida a acusação contra o
diplomáticos;
Presidente da República, por dois terços
VIII - celebrar tratados, convenções e
da Câmara dos Deputados, será ele subatos internacionais, sujeitos a referendo
metido a julgamento perante o Supremo
do Congresso Nacional;
Tribunal Federal, nas infrações penais coIX - decretar o estado de defesa e o
muns, ou perante o Senado Federal, nos
estado de sítio;
crimes de responsabilidade.
X - decretar e executar a intervenção
federal;
.
§ 1° O Presidente ficará suspenso de
XI - remeter mensagem e plano de gosuas funções:
verno ao Congresso Nacional por ocasião
I - nas infrações penais comuns, se reda abertura da sessão legislativa, expond~
cebida a denúncia ou queixa-crime pelo
a situação do País e solic!t~do as proVI- Supremo Tribunal Federal;
dências que julgar necessanas;
11 - nos crimes de responsabilidade,
XII - conceder indulto e comutar peapós a instauração' do processo pelo Senanas com audiência, se necessário, dos ór- do Federal.
gão~ instituídos em lei:
§ zo S~. decC?rrido o pr~o de. cento e
XIII- exercer o comando supremo _d~s oitenta dias, o Julgamento nao estiver conForças Armadas·, promover seus oflclrus- cluído, cessará o afastamento do Presidengenerais e nomeá-los para os cargos que
te, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.
lhes são privativos;
XIV- nomear, após aprovação pelo Se§ 3o Enquanto não sobrevier sentença
nado Federal os Ministros do Supremo
condenatória, nas infrações comuns, o
Tribunal Fed~ral e dos Tribunais Superio- Presidente da República não estará sujeito
res os Governadores de Territórios, o a prisão.
Procurador Geral da República, o presi§ 4o O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser resdente e os diretores do Banco Cen!fal e
outros servidores, quando determmado
ponsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.
em lei;
XV - nomeár, observado o disposto no
Seção IV - Dos Ministros de Estado
artigo 73; os Ministros do Tribunal de
Contas da União;
Artigo 87 Os Ministros de Estado serão
XVI - nomear os magistrados, nos caescolhidos dentre brasileiros maiores de
sos previstos nesta Constituição, e o Advovinte e um anos e no exercício dos direitos
gado Geral da União;
. políticos.
XVII - nomear membros do Conselho
Parágrafo único. Compete ao Ministro
da República, nos termos do artigo 89,
de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:
VII;
XVIII - convocar e presidir o Conselho
I - exercer a orientação, coordenação e
da República e o Conselho de Defesa Nasupervisão dos órgãos e entidades da adcional;
ministração federal na área de sua comp~
XIX - declarar guerra, no caso de
tência e referendar os atos e decretos assiagressão estrangeira, autorizado pelo Connados pelo Presidente da República;
gresso Nacional ou referendado por ele,
II - expedir instruções para a ~xecução
quando ocorrida -no intervalo das sessões
das leis, decretos e regulamentos;
legislativas, e, nas mesmas condições, deIII - apresentar ao Presidente da Repúcretar, total ou parcialmente, a mobilizablica relatório anual de sua gestão no Mição nacional;
nistério;
XX - celebrar a paz, autorizado ou com
IV - praticar os atos pertinentes às
o referendo do Congresso Nacional;
atribuições que lhe forem outorgadas ou
XXI - conferir condecorações e distindelegadas pelo Presidente da República.
ções honoríficas;
Artigo 88 A lei disporá sobre a criação,
XXII - permitir, nos casos previstos em
estruturação e atribuições dos Ministélei complementar, que forças estrangeiras
rios.
transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente;
Seção V - Do Conselho da República
XXIII - enviar ao Congresso Nacional o
e do Conselho de Defesa Nacional
plano plurianual, o projeto de lei de direSubseção I - Do Conselho da República
trizes orçamentárias e as propostas de orArtigo 89 O Conselho da República é
çamento previstos nesta Constituição;
órgão superior de consulta do Presidente
XXIV - prestar, anualmente, ao Conda República, e dele participam:
gresso Nacional, dentro de sessenta dias
I - o Vice-Presidente da República;
após a abertura da sessão legislativa, as
II - o Presidente da Câmara dos Depucontas referentes ao exercício anterior;
tados;
XXV - prover e extinguir os cargos púIII - o Presidente do Senado Federal;
blicos federais, na forma da lei;
IV - os Líderes da maioria e da minoria
XXVI - editar medidas provisórias com
na Câmara dos Deputados;
força de lei, nos termos do artigo 62;
V - os Líderes da maioria e da minoria
XXVII - exercer outras atribuições preno Senado Federal;
vistas nesta Constituição.
VI - o Ministro da Justiça;
Parágrafo único. O Presidente da RepúVII - seis cidadãos brasileiros natos,
blica poderá delegar as atribuições mencom mais de trinta e cinco anos de idade,
cionadas nos incisos VI, XII e XXV, prisendo dois nomeados pelo Presidente da
meira parte, aos Ministros de Estado ou
República, dois eleitôs pelo Senado Fedeao Procurador Geral da República ou ao
ral e dois eleitos pela Camara dos DeputaAdvogado Geral da União, que observarão
dos, todos com mandato de três anos, veos limites traçados nas respectivas delegadada a recondução.
ções.
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figure por três vezes consecutivas, ou cinco alternadas em lista de merecimento;
b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva
entrância e integrar o juiz a primeira
quinta parte da lista de antigüidade desta,
salvo se não houver, com tais requisitos,
quem aceite o lugar vago;
c) aferição do merecimento pelos critérios da presteza e segurança no exerCício
da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em cursos reconhecidos de aperSubseção li
feiçoamento;
d) na apuração da antigüidade, o tribuDo Conselho de Defesa Nacional
nal somente poderá recusar o juiz mais
Artigo 91 O Conselho de Defesa Nacioantigo pelo voto de dois terços de seus
nal é órgão de consulta do Presidente da
membros, conforme procedimento próRepública nos assuntos relacionados com
prio, repetindo-se a votação até fixar-se a
a soberania nacional e a defesa do Estado
indicação;
democrático, e dele participam como
m - o acesso aos tribunais de segundo
membros natos:
grau far-se-á por antigüidade e mereciI - o Vice-Presidente da República;
mento, alternadamente, apurados na últiII - o Presidente da Câmara dos Depuma entrância ou, onde houver, no Tributados;
nal de Alçada, quando se tratar de
III - o Presidente do Senado Federal;
promoção para o Tribunal de Justiça, de
IV - o Ministro da Justiça;
acordo com o inciso li e a classe de oriV- os Ministros militares;
gem;
VI - o Ministro das Relações ExterioIV - previsão de cursos oficiais de preres;
paração e aperfeiçoamento de magistrados
VII - o Ministro do Planejamento.
§ 1° Compete ao Conselho de Defesa Na- como requisitos para ingresso e promoção
na carreira;
cional:
V - os vencimentos dos magistrados seI - opinar nas hipóteses de declaração
de guerra e de celebração da paz, nos ter- rão fixados com diferença não superior a
dez por cento de uma para outra das catemos desta Constituição;
II - opinar sobre a decretação do estado gorias da carreira, não podendo, a título
de defesa, do estado de sítio e da interven- nenhum, exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;
ção federal;
VI - a aposentadoria com proventos inIII - propor os critérios e condições de
utilização de áreas indispensáveis à segu- tegrais é compulsória por invalidez ou aos
rança do território nacional e opinar sobre setenta anos de idade, e facultativa aos
seu efetivo uso, especialmente na faixa de trinta anos de serviço, após cinco anos de
fronteira e nas relacionadas com a preser- exercício efetivo na judicatura;
VII - o juiz titular residirá na respectivação e a exploração dos recursos natuva comarca;
rais de qualquer tipo;
vm - o ato de remoção, disponibilidaIV - estudar, propor e acompanhar o
desenvolvimento de iniciativas necessá- de e aposentadoria do magistrado, por inrias a garantir a independência nacional e teresse público, fundar-se-á em decisão
por voto de dois terços do respectivo tria defesa do Estado democrático.
§ 2° A lei regulará a organização e o bunal, assegurada ampla defesa;
IX - todos os julgamentos dos órgãos
funcionamento do Conselho de Defesa Nado Poder Judiciário serão públicos, e funcional.
damentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e seus
advogados, ou somente a estes;
X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, sendo que as disciplinares serão tomadas pelo voto da
maioria absoluta de seus membros;
XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores poderá ser
constituído órgão especial, com o mínimo
de onze e o máximo de vihte e cinco memCapítulo III _
bros, para o exercício das atribuições adDO PODER JUDICIARIO .
ministrativas e jurisdicionais da competência do tribunal pleno.
Seção I - Disposições Gerais
Artigo 94 Um quinto dos lugares dos
Tribunais Regionais Federais, dos TribuArtigo 92 São órgãos do Poder Judiciánais dos Estados e do Distrito Federal e
rio:
Territórios será composto de membros do
I - o Supremo Tribunal Federal;
Ministério Público com mais de dez anos
li - o Superior Tribunal de Justiça;
de carreira, e de advogados de notório saill - os Tribunais Regionais Federais e
ber jurídico e de reputação ilibada, com
Juízes Federais;
mais de dez anos de efetiva atividade proIV - os Tribunais e Juízes do Trabafissional, indicados em lista sêxtupla pelos
lho·
órgãos de representação das respectivas
V- os Tribunais e Juízes Eleitorais;
classes.
VI - os Tribunais e Juízes Militares;
Parágrafo único. Recebida as indicações,
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados
o tribunal formará lista tríplice, enviandoe do Distrito Federal e Territórios.
a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias
Parágrafo único. O Supremo Tribunal
subseqüentes, escolherá um de seus inteFederal e os Tribunais Superiores têm segrantes para nomeação.
de na Capital Federal e jurisdição em todo
Artigo 95 Os juízes gozam das seguino território nacional.
tes garantias:
Artigo 93 Lei complementar, de iniciaI - a vitaliciedade, que, no primeiro
tiva do Supremo Tribunal Federal, dispograu, só será adquirida após dois anos de
rá sobre o Estatuto da Magistratura, obexercício, dependendo a perda do cargo,
servados os seguintes princípios:
nesse período, de deliberação do tribunal
I - ingresso na carreira, cujo cargo inia que o juiz estiver vinculado, e, nos decial será o de juiz substituto, através de
mais casos, de sentença judicial transitada
concurso público de provas e títulos, com
e julgada.
a participação da Ordem dos Advogados
li - inamovibilidade, salvo por motivo
do Brasil em todas as suas fases, obedede interesse público, na forma do artigo
cendo-se, nas nomeações, à ordem de clas93, Vill;
sificação;
m - irredutibilidade de vencimentos,
li - promoção de entrância para enobservado, quanto à remuneração, o que
trância, alternadamente, por antigüidade
dispõem os artigos 37, XI, 150, II, 153, ill e
e merecimento, atendidas as seguintes
153, § 2°, L
normas:
Parágrafo único. Aos juízes é vedado:
a) é obrigatória a promoção do juiz que
Artigo 90 Compete ao Conselho da República
pronunciar-se sobre:
I - intervenção federal, estado de defesa e
estado de sítio;
II - as questões relevantes para a estabilidade
das instituições democráticas.
§ 1' O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério.
§ 2<> A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República.
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I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de
magistério;
li - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;
m - dedicar-se à atividade político-partidária.
Artigo 96 Compete privativamente:
I - aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo
sobre a competência e o funcionamento
dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
b) organizar suas secretarias e serviços
auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;
c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juízes de carreira da
respectiva jurisdição;
d) propor a criação de novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o
disposto no artigo 169, parágrafo único, os
cargos necessários à administração da
Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;
f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e
servidores que lhes forem imediatamente
vinculados;
li - ao Supremo Tribunal Federal, aos
Tribunais Superiores e aos Tribunais de
Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo
169:

a) a alteração do número de membros
dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a
fixação de vencimentos de seus membros,
dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver, dos serviços auxiliares e
os dos juízos que lhes forem vinculados;
c) a criação ou extinção dos tribunais
inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
ill - aos Tribunais de Justiça julgar os
juízes estaduais e do Distrito Federal e
Territórios, bem como os membros do Ministério Público nos .crimes comuns e de
responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.
Artigo 97 Somente pelo voto da maioria
absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão
os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
'
Artigo 98 A União, no Distrito Federal
e nos Territórios, e os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juizes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a
execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas
hipóteses previstas em lei, a transação e o
julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;
li -justiça de paz, remunerada, composta
de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro
anos e competência para, na forma da lei,
celebrar casamentos, verificar, de ofício
ou em face de impugnação apresentada, o
processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação .
Parágrafo único. A lei poderá criar, ainda, juizados de pequenas causas, em grau
único de jurisdição, competentes para conciliação e julgamento de causas cíveis de
pequena relevância, definidas em lei, e
julgamento de contravenções.
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Artigo 99 Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.
§ 1o Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias, dentro dos limites
estipulados conjuntamente com os demais
Poderes, na lei de diretrizes orçamentárias.
§ 2° O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados,
compete:
I -no âmbito da União, aos Presidentes
do Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos
tribunais;
li - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes
dos Tribunais de Justiça, com a aprovação
dos respectivos tribunais.

Artigo 100 À exceção dos créditos de
natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou
Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão, exclusivamente, na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos ,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos
créditos adicionais abertos para este fim .
§ 1o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de
verba necessária ao pagamento dos seus
débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1° de julho, data em
que terão atualizados seus valores, fazendo-se o pagamento até o fmal do exercício
seguinte.
§ 2° As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao Poder
Judiciário, recolhendo-se as importâncias •
respectivas à repartição competente, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exeqüenda determinar o
pagamento, segundo as possibilidades do
depósito, e autorizar, a requerimento do
credor e exclusivamente para o caso de
preterimento de seu direito de precedência, o seqüestro da quantia necessária à
satisfação do débito.

Seção li
Do Supremo Tribunal Federal
Artigo 101 O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e
cinco e menos de sessenta e cinco anos de
idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão momeados pelo Presidente da República, depois de
aprovada a escolha pela maioria absoluta
do Senado Federal.
Artigo 102 Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo federal ou estadual;
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os
membros do Congresso Nacional, e seus
próprios Ministros e o Procurador Geral
da República;
c) nas infrações penais comuns e nos
crimes de responsabilidade, os Ministros
de Estado, ressalvado o disposto no artigo
52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e
os chefes de missão diplomática de caráter permanente;
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da
República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal
de Contas da União, do Procurador Geral da República e do próprio Supremo
Tribunal Federal;
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e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;
O as causas e os conflitos entre a União
e os Estados, a União e o Distrito Federal,
ou entre uns e outros, inclusive as respectivas
entidades da administração indireta;
g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;
h) a homologação das sentenças estrangeiras e
a concessão do exequatur às cartas rogatórias,
que podem ser conferidas pelo regimento interno
ao seu Presidente;
i) o habeas corpus, quando o coator ou o
paciente for tribunal, autoridade ou funcionário
cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de
crime sujeito à mesma jurisdição em uma única
instância;
j) a revisão criminal e a ação rescisória de
seus julgados;
1) a reclamação para a preservação de sua
competência e garantia da autoridade de suas
decisões;
m) a execução de sentença nas causas de sua
competência originária, facultada a delegação de
atribuições para a prática de atos processuais;
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou
sejam direta ou indiretamente interessados;
o) os conflitos de jurisdição entre o Superior
Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre
Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer
outro tribunal;
p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade:
q) o mandado de injunção quando a elaboração
da norma regulamentadora for atribuição do
Presidente da República, do Congresso Nacional,
da Cámara dos Deputados, do Senado Federal,
das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do
Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal.
ll- julgar, em recurso ordinário:
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o
habeas data e o mandado de injunção decididos
em única instáncia pelos Tribunais Superiores,
se denegatória a decisão;
b) o crime político.
III -julgar, mediante recurso extraordinário,
as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado
ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local
contestado em face desta Constituição.
Parágrafo único. A argüição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta
Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.
Artigo 103 Podem propor a ação de inconstitucionalidade:
I - o Presidente da República;
ll - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Cámara dos Deputados;
IV - a Mesa de Assembléia Legislativa;
V - o Governador de Estado;
VI - o Procurador Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil;
VIII - partido político com representação no
Congresso Nacional;
IX - confederação sindical ou entidade de
classe de ámbito nacional.
§ 1° O Procurador Geral da República deverá
ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.
§. 2° _Declarad~ a inconstitucionalidade por
mrussao de medida para tornar efetiva norma
constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo
para fazê-lo em trinta dias.
'
§ 3° Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma
legal ou ato normativo, citará, previamente, o
Advogado Geral da União, que defenderá o ato
ou texto impugnado.

Seção III
Do Superior Tribunal de Justiça
Artigo 104 O Superior Tribunal de Justiça
compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros.

O GLOBO
Parágrafo único. Os Ministros do Superior
Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco
anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo:
I - um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembarga:
dores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal;
II - um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, .
Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alter-.
nadamente, indicados na forma do artigo 94.
Artigo 105 Compete ao Superior Tribunal de
Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns os Governadores dos
Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de
responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal,
os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais
e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou
Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante
tribunais;
b) os mandados de segurança e os habeas data
contra ato de Ministro de Estado ou do próprio
Tribunal;
c) os habeas corpus, quando o coator ou o
paciente for qualquer das pessoas mencionadas
na alínea "a", ou quando o coator for Ministro
de Estado, ressalvada a competência da Justiça
Eleitoral;
d) os conflitos de jurisdição entre quaisquer
tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, I,
"o", bem como entre tribunal e juízes a ele não
vinculados e entre juízes vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;
e) as revisões criminais e as ações rescisórias
de seus julgados;
t) a reclamação para a preservação de sua
competência e garantia da autoridade de suas
decisões;
g) os conflitos de atribuições entre autoridades
administrativas e judiciárias da União, ou entre
autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou do Distrito Federal, ou entre aa deste e da União;
h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de
órgão, entidade ou autoridade Federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos
de competência do Supremo Tribunal Federal e
dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça federal.
·
II - julgar, em recurso ordinário:
a) os habeas corpus decididos em única ou
última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória;
b) os mandados de segurança decididos em
única instáncia pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados do Distrito
F~deral e Territórios, quando denegátória a decisao;
c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou-pessoa residente ou
domiciliada no Pais.
III - julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instáncia, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais
dos Estados, do Distrito Federal e Territórios
quando a decisão recorrida:
'
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negarlhes vigência;
b) julgar válida lei ou ato de governo local,
contestado em face de lei federal;
c) der a l_ei fed~ra! interpretação divergente da
que lhe haJa atribmdo outro tribunal.
Parágrafo único. Funcionará junto ao Superior Tribunal de Justiça o Conselho da Justiça
Federal, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a
supervisão administrativa e orçamentária da
Justiça Federal de primeiro e segundo graus.

Seção IV - Dos Tribunais Regionais
Federais e dos Juízes Federais
Artigo 106 São órgãos da Justiça Federal:
I - os Tribunais Regionais Federais·
11 - os Juízes Federais.
'
Art_!.go 107 Os Tribunais Regionais Federais
compoem-se de, no mínimo, sete juízes, recruta-

dos, quando possível, na respectiva região e· nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e
cinco anos, sendo:
I - um quinto dentre advogados com mais de
dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de
dez anos de carreira;
II - os demais, mediante promoção de juízes
federais com mais de cinco anos de exercício,
por antigüidade e merecimento, alternadamente.
Parágrafo único. A lei disciplinará a remoção
ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais
Federais e determinará sua jurisdição e sede.
Artigo 108 Compete aos Tribunais Regionais
Federais:
,
I- processar e julgar, originariamente:
a) os juízes federais da área de sua jurisdição,
incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do
Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da
União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
b) as revisões criminais e as ações rescisórias
de julgados seus ou dos juízes federais da região;
c) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal;
d) · os habeas corpus, quando a autoridade
coatora for juiz federal;
e) os conflitos de jurisdição entre juízes federais vinculados ao Tribunal.
11 - julgar, em grau de recurso, as causas
decididas pelos j•úzes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da
área de sua jurisdição.
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Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro
grau.
Artigo 110 Cada Estado, bem como o Distrito
Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei.
Parágrafo único. Nos Territórios Federais, a
jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes
federais caberão aos juízes da justiça local, na
forma da lei.

Seção V
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho

Artigo 111 São órgãos da Justiça do Trabalho:
I - o Tribunal Superior do Trabalho;
ll - os Tribunais Regionais do Trabalho;
III - as Juntas de Conciliação e Julgamento.
§ 1° O Tribunal Superior do Trabalho comporse-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre
brasileiros com mais de trinta e cinco e menos
de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado
Federal, sendo:
I - dezessete togados e vitalícios, dos quais
onze escolhidos dentre juízes de carreira da ma~tratura trabalhista, três dentre advogados e
tres dentre membros do Ministério Público do
Trabalho;
11 - dez classistas temporários, com representação paritária dos trabalhadores e empregadores.
§ 2o O Tribunal encaminhará ao Presidente da
República listas tríplices, observando-se, quanto
às vagas destinadas aos advogados e aos membros do Ministério Público, o disposto no artigo
94, e, para as de classistas, o resultado de indicação de colégio eleitoral integrado pelas diretorias
das confederações nacionais de trabalhadores ou
empregadores, conforme o caso; as listas tríplices para o provimento de cargos destinados aos
juízes da magistratura trabalhista de carreira
Artigo 109 Aos juízes federais compete pro- deverão ser elaboradas pelos Ministros togados e
cessar e julgar:
vitalícios.
§ 3° A lei disporá sobre a competência do TriI - as causas em que a União, entidade autár- bunal Superior do Trabalho.
quica ou empresa pública federal forem interesArtigo 112 Haverá pelo menos um Tribunal
sadas na condição de autoras, rés, assistentes ou Regional
do Trabalho em cada Estado e no Disoponentes, exceto as de falência, as de acidentes trito Federal, e a lei instituirá as Juntas de Conde trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à ciliação e Julgamento, podendo, nas comarcas
Justiça do Trabalho;
onde não forem instituídas, atribuir sua jurisdição aos juízes de direito.
11 - as causas entre Estado estrangeiro ou
Artigo 113 A lei disporá sobre a constituição,
organismo internacional e Município ou pessoa
investidura, jurisdipo, competência, garantias e
domiciliada ou residente no Pais;
condições de exerc1cio dos órgãos da Justiça do
III - as causas fundadas em tratado ou con- Trabalho, assegurada a paridade de representatrato da União com Estado estrangeiro ou orga- ção de trabalhadores e empregadores.
nismo internacional;
Artigo 114 Compete à Justiça do Trabalho
IV - os crimes políticos e as infrações penais conciliar e julgar os dissídios individuais e colepraticadas em detrimento de bens, serviços ou tivos entre trabalhadores e empregadores,
interesse da União ou de suas entidades autár- abrangidos os entes de direito público externo e
quicas ou empresas públicas, excluídas as con- da administração pública direta e indireta dos
travenções e ressalvada a competência da Justi- Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da
União, e, na forma da lei, outras controvérsias
ça Militar e da Justiça Eleitoral;
decorrentes da relação de trabalho, bem como os
V - os crimes previstos em tratado ou con- litígios 9ue tenham origem no cumprimento de
venção internacional, quando, iniciada a execu- suas proprias sentenças, inclusive coletivas.
ção no País, o resultado tenha ou devesse ter
§lo Frustrada a negociação coletiva, as partes
ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;
poderão eleger árbitros.
VI - os crimes contra a organização do traba§ 2° Recusando-se qualquer das partes à negolho e, nos casos determinados por lei, contra o ciação ou à arbitragem, é facultado aos respectisistema financeiro e a ordem econõmico-finan- vos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo
ceira;
a Justiça do Trabalho estabelecer normas e conVII - os habeas corpus, em matéria crimi- dições, reSJ>E:itadas as disposições convencionais
nal de sua competência ou quando o constrangi- e legais IDlnimas de proteção ao trabalho.
Artigo 115 Os Tribunais Regionais do Trabamento provier de autoridade cujos atos não estelho serão compostos de juízes nomeados pelo
jam ·diretamente sujeitos a outra jurisdição;
VIII - os mandados de segurança e os habeas Presidente da República, sendo dois terços de
data contra ato de autoridade federal, excetuados juízes togados vitalícios e um terço de juízes
classistas temporários, observada, entre os juízes
os casos de competência dos tribunais federais·
IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou togados, a proporcionalidade estabelecida no araeronaves, ressalvada a competência da Justiça tigo 111, § 1°, I.
Parágrafo único. Os magistrados dos TribuMilitar·
X -' os crimes de ingresso ou permanência nais Regionais do Trabalho serão:
irregular de estrangeiro, a execução de carta roI - juízes d"o trabalho, escolhidos por promogatória, após o exequatur, e de sentença es- ção, alternadamente, por antiguidade e merecitrangeira, após a homologação, as causas refemento;
rentes à nacionalidade, inclusive a respectiva
II - advogados e membros do Ministério Púopção, e à naturalização;
blico do Trabalho, obe.decido o disposto no artigo
94"
XI - a disputa sobre direitos indígenas.
in - classistas indicados em listas tríplices
§ 1° As causas em que a União for autora serão
aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio pelas diretorias das federações e dos sindicatos
com base "territorial na região.
a outra parte.
§ 2° As causas intentadas contra a União podeArtigo 116 A Junta de Conciliação e Julgarão ser aforadas na seção judiciária em que for
mento será composta de um juiz do trabalho,
domiciliado o autor, naquela onde houver ocorri- que a presidirá, e dois juízes classistas temporádo o ato ou fato que deu origem à demanda ou
rios, representantes dos empregados e dos emonde esteja situada a coisa ou, ainda, no Distrito pregadores.
Federal.
Parágrafo único. Os juízes classistas das Jun§ 3° Serão processadas e julgadas na justiça
tas de Conciliação e Julgamento serão nomeados
estadual, no foro do domicílio dos segurados ou pelo Presidente do Tribunal Regional do Trababeneficiários, as causas em que forem parte ins- lho, na forma da lei, permitida uma recondutituição de previdência social e segurado, sempre ção.
que a comarca não seja sede de vara do juízo
Artigo 117 O mandato dos representantes
federal; verificada essa condição, a lei poderá
permitir que outras causas sejam também pro- classistas, em todas as instãncias, é de três
anos.
cessadas e julgadas pela justiça estadual.
§ 4° Na hipótese do parágrafo anterior, o recurParágrafo único. Os representantes classistas
so cabível será sempre para o Tribunal Regional terão suplentes.
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Dos Tribunais e Juízes Eleitorais
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Seção VIII
Dos Tribunais e Juízes dos Estados

u-tigo 118 São órgãos da Justiça Eleitoral:
Artigo 125 Os Estados organizarão sua Justi- o Tribunal Superior Eleitoral;
ça, observados os princípios estabelecidos nesta
: - os Tribunais Regionaís Eleitorais;
Constituição.
J - os Juízes Eleitorais;
§ 1° A competência dos tribunais será definida
v- as Juntas Eleitorais.
na·Constituição do Estado, sendo a lei de organi,rtigo 119 O Tribunal Superior Eleitoral zação judiciária de iniciativa do Tribunal de Justpor-se-á, no mínimo, de sete membros, esco- tiça.
las:
§ 2° Cabe aos Estados a instituição de represen- mediante eleição, pelo voto secreto:
tação de inconstitucionalidade de leis ou atos
1 três juízes dentre os Ministros do Suprenormativos estaduais ou municipais em face da
Tribunal Federal;
Constituição Estadual, vedada a atribuição da
1 dois juízes dentre os Ministros do Supelegitimação para agir a um único órgão.
Tribunal de Justiça;
§ 3° A lei estadual poderá criar, mediante pro- por nomeação do Presidente da Repúbli- posta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar
dois juízes dentre seis advogados de notá- estadual, constituida, em primeiro grau, pelos
Sfiber jurídico e idoneidade moral, indicados Conselhos de Justiça e, em segundo, pelo próprio
Supremo Tribunal Federal.
Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça
trágrafo único. O Tribunal Superior Eleito- Militar nos Estados em que o efetivo da policia
elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente militar seja superior a vinte mil integrantes.
re os Ministros do Supremo Tribunal Fede§ 4° Compete à Justiça Militar estadual procese o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros sar e julgar os policiais militares e bombeiros
luperior Tribunal de Justiça.
militares, nos crimes militares, definidos em lei,
rtigo 120 Haverá um T:dbunal Regional cabendo ao tribunal competente decidir sobre a
coral na Capital de cada Estado e no Distrito perda do posto e da patente dos oficiais e da
graduação das praças.
iral.
o Os Tribunais Regionais Eleitoral~ comporArtigo 126 Para dirimir conflitos fundiários, o
':
. Tribunal de JustiÇa designará juízes de entrân- mediante eleição, pelo voto secreto:
especial, com competência exclusiva para
de dois juízes dentre os desembargadores do cia
questões agrárias.
tmal de Justiça;
·
Parágrafo único. Sempre que necessário à efide dois juízes, dentre juízes de direito, esco- ciente
prestação jurisdicional, o juiz far-se-á pre•s pelo Tribunal de Justiça;
- de um juiz do Tribunal Regionál Federal sente no local do litígio.
sede na Capital do Estado ou no Distrito
ral, ou, não havendo, de juiz federal, esco' em qualquer caso, pelo Tribunal Regional
ral respectivo;
_
- por nomeação, pelo Presidente da Repú' de- dois juízes dentre seis advogados de
{el saber jurídico e idoneidade moral, indis pelo Tribunal de Justiça.
' O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu
dente e o Vice-Presidente dentre os desemtdores.
tigo 121 Lei complementar disporá sobre a
Iização e competência dos tribunais, dos juíe direito e das Juntas eleitorais.
o Os membros dos tribunais, os juízes de
Caoítulo IV
o e os integrantes das Juntas eleitorais, no
, DAS FUNÇOES_ESSENCIAIS
ício de suas funções, e no que lhes for apliA ADMINISTRAÇAO DA JUSTIÇA
' gozarão de plenas garantias e serão inaveis.
' Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo
Seção I - Do Ministério Público
vo justificado, servirão por dois anos, no
no, e nunca por mais de dois biênios canseos, sendo os substitutos escolhidos na mesArtigo 127 O Ministério Público é instituição
ICasião e pelo mesmo processo, em número permanente, essencial à função jurisdicional do
para cada categoria.
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurío São irrecorríveis as decisões do Tribunal
dica, do regime democrático e dos interesses sorior Eleitoral, salvo as que contrariarem es- ciais e individuais indisponíveis.
mstituição e as denegatórias de habeas cor§ 1o São princípios institucionais do Ministério
m mandado de segurança.
Público a unidade, a indivisibilidade e a indepen' Das decisões dos Tribunais Regionais Elei- dência funcional.
s somente caberá recurso quando:
§ 2° Ao Ministério Público é assegurada auto-.forem proferidas contra expressa disposi- nomia funcional e administrativa, podendo, oblesta Constituição ou de lei;
servado o disposto no artigo 169, propor ao Poder
- ocorrer divergência na interpretação de Legislativo a criação e extinção de seus cargos e
Itre dois ou mais tribunais eleitorais;
serviços auxiliares, provendo-os por concurso
- versarem sobre inelegibilidade ou expe- público de provas e de provas e títulos; a lei
' de diplomas nas eleições federais ou esta- disporá sobre sua organização e funcionamen1;
to.
- anularem diplomas ou decretarem a per_§ 3° O Ministério Público elaborará sua proposl mandatos eletivos federais ou estaduais;
ta orçamentária dentro dos limites estabelecidos
- denegarem habeas corpus, mandado de na lei de diretrizes orçamentárias.
:ança, habeas data ou mandado de injunArtigo 128 O Ministério Público abrange:
I - O Ministério Público da União, que compreende:
a) o Ministério Público Federal;
Seção VII
b) o Ministério Público do Trabalho;
los Tribunais e Juízes Militares
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e
tigo 122 São órgãos da Justiça Militar:
Territórios;
- o Superior Tribunal Militar;
II - os Ministérios Públicos dos Estados.
-os Tribunais e Juízes Militares instituídos
§ lo O Ministério Público da União tem por
ei.
chefe o Procurador Geral da República, nomeado
tigo 123 O Superior Tribunal Militar com- pelo Presidente da República dentre integrantes
e-á de quinze Ministros vitalícios, nomeados da
carreira, maiores de trinta e cinco anos, após
Presidente da República, depois de aprova- a aprovação
de seu nome pela maioria absoluta
indicação pelo Senado Federal, sendo três dos membros do Senado Federal, para mandato
re oficiais-generais da Marinha, quatro den- de dois anos, permitida a recondução.
pciais-generais do Exército, três dentre ofi§ 2° A destituição do Procurador Geral da Rergenerais da Aeronáutica, todos da ativa e pública, por iniciativa do Presidente da Repúblitsto mais elevado da carreira, e cinco dentre ca, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.
§ 3o Os Ministérios Públicos dos Estados e o do
rágrafo único. Os Ministros civis serão escols pelo Presidente da República dentre brasi- Distrito Federal e Territórios formarão lista trís maiores de trinta e cinco anos, sendo:
plice dentre integrantes da carreira, na forma da
- três dentre advogados _de notório saber lei respectiva, para escolha de seu Procurador
üco e conduta ilibada, com mais de dez anos Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder
fetiva atividade profissional;
Executivo, para mandato de dois anos, permitida
- dois, por escolha paritária, dentre juízes uma recondução.
tores e membros do Ministério Público da
§ 4o Os Procuradores Gerais nos Estados e no
iça Militar,
Distrito·Federal e Territórios poderão ser destirtigo 124 A Justiça Militar compete proces- tuídos por deliberação da maioria absoluta do
e julgar os crimes militares definidos em Poder Legislativo, na forma da lei complementar
respectiva.
trágrafo único. A lei disporá sobre a organi§ 5° Leis complementares da União e dos Estato, o funcionamento e a competência da Jus- dos, cuja iniciativa é facultada aos respectivos
Militar.
Procuradores Gerais, estabelecerão a organiza-~
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ção, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus
membros:
I - as seguintes garantias:
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício
não podendo perder o cargo senão por sentença
judicial transitada em julgado;
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto de
dois terços de seus membros, assegurada ampla
defesa;
c) irredutibilidade de vencimentos, observado,
quanto à remuneração, o que dispõem os artigos

37, XI, 150, II, 153, ill, 153, § 2o, I;
li - as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer titulo e sob qualquer
pretexto, honorários, percentagens ou custas
processuais;
b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade comercial, na forma
da lei;
·
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;
e) exercer atividade político-partidária, salvo
exceções previstas na lei.
Artigo 129 São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal
pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
m- promover o inquérito civil e a ação civil
pública, para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para interpretação de lei ou
ato normativo e para fms de intervenção da
União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição;
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indigenas;
VI - expedir notificações nos procedimentos
a~strati~os de sua competência, requisitando irlformaçoe~ e documentos para instruí-los,
na forma da lei complementar respectiva;
VII - exercer o controle externo da atividade
policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
VIII - requisitar diligências investigatórias e
a instauração de inquérito policial, indicados os
~undame~tos jurídicos de suas manifestações
processuais;
IX - exercer outras funções que lhe forem
conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial
e a consultoria jurídica de entidades públicas.
§ 1o A legitimação do Ministério Público para
as ações civis previstas neste artigo não impede
a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo
o dispostos nesta Constituição e na lei.
§ 2° As funções de Ministério Público só podem
ser exercidas por integrantes da carreira, que
deverão residir na comarca da respectiva lotação.
§ 3° O ingresso na carreira far-se-á mediante
concurso público de provas e títulos, assegurada
participação da Ordem dos Advogados do Brasil
em sua realização, e observada, nas nomeações,
a ordem de classificação.
§ 4° Aplica-se ao Ministério Público, no que
couber, o disposto no artigo 93, II e VI.
Artigo 130 Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as
disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.

Seção 11
Da Advocacia Geral Da União
Artigo 131 A Advocacia Geral da União é a
instituição que, diretamente ou através de órgão
vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e
funcionamento, as atividades de consultoria e
assessoramento jurídico do Poder Executivo.
§lo A Advocacia Geral da União tem por chefe
0 Advogado Geral da União, de livre nomeação
pelo Presidente da República, dentre cidadãos
maiores de trinta e cinco anos, de notável saber
- ili"b d
jurídico e reputaçao
a a.
§ 2o P ingresso nas classes iniciais das carrei;
ras da instituição de que trata este artigo far-se-a
mediante concurso público de provas e títulos.
§ 3o Na execução da dívida ativa de natureza
tributária, a representação da Up.ião cabe à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, observado
di
t
I·
0
spos 0 em eL
Artigo 132 Os Procuradores dos Estados e do
Distlito Federal exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, organizados em carreira na
qual o ingresso dependerá de concurso público
de provas e títulos, observado o disposto no
artigo 135.

CONSTITUIÇÃO • 11
Seção III
Da Advocacia e Da Defensoria Pública
;Artigo _133 q adyogado é indispensável à adffilrustraçao da JUstiça, sendo inviolável por seus
atos e manifestações no exercício da profissão
nos limites da lei.
'
Arti~o ~34 A J?ef~ns~ria Pública é instituição
essencial a funçao JUrisdiciOnal do Estado incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa
em todos os graus, dos necessitados na forma do
artigo 5°, LXXIV.
'
Parágrafo único. Lei complementar organizará
a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios, e prescreverá normas
gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial mediante concurso público de provas e títulos 'asse~urad~ ~_seus integrantes a garantia da
mamoVIbilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atrjbuições institucionais.
Artigo 135 As carreiras disciplinadas neste
Títul~. aplicam-se o princípio do artigo 37, XII, e
o artigo 39, § 1°.

TITULO V
DA DEFESA DO ESTADO E DAS
INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

Capítulo I
DO ESTADO DE DEF_.ESA
E DO ESTADO DE SITIO
Seção I - Do Estado de Defesa

Artigo 136 O Presidente da Reptíblica pode,
ouvidos o Conselho da República e o Conselho de
Defesa Nacional, decretar estado de defesa para
preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública
ou a paz social ameaçadas por grave e iminente
instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.
§ 1° O decreto que instituir o estado de defesa
determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos
termos e limites da lei, as medidas coercitivas a
vigorarem, dentre as seguintes:
I - restrições aos direitos de:
a) reunião, ainda que a exercida no seio das
associações;
b) sigilo de correspondência;
c) sigilo de comunicação telegráfica e telefônica;
II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos
decorrentes.
§ 2° O tempo de duração do estado de defesa
não será superior a trinta dias, podendo ser
prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.
§ 3° Na vigência do estado de defesa:
I - a prisão por crime contr_a o Es~ado,
determinada pelo executor da medida, sera por
este comunicada imediatamente ao juiz competente que a relaxará, se não for legal, facultado
ao preso requerer exame de corpo de delito à
autoridade policial;
f
li - a comunicação será acompanhada
de declaração, pela autoridade, do estado
físico e mental do detido no momento de
sua autuação;
III - a prisão ou detenção de qualquer
pessoa não poderá ser superior a dez dias,
salvo quando autorizada pelo Poder Judi·
ciário;
IV - é vedada a incomunicabilidade do
preso.
§ 4° Decretado o estado de defesa ou sua
prorrogação, o Presidente da República,
dentro de vinte e quatro horas, submeterá
o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria
absoluta.
§ 5° Se o Congresso Nacional estiver em
recesso, será convocado, extraordinariamente, no pr~o de cinco dias.
§ 6° O Congresso Nacional apreciará o
decreto dentro de dez dias contados de seu
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recebimento, devendo permanecer em funcionamento enquanto vigorar o estado de
defesa.
§ 7° Rejeitado o decreto,- cessa imediatamente o estado de defesa.
Seção 11 - Do Estado de Sítio
Artigo 137 O Presidente da República
pode, ouvidos o Conselho da República e o
Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao
Congresso Nacional autorização para decretar. o estado de sítio nos casos de:

I - comoção grave de repercussão
nacional ou ocorrência de fatos que
comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa;
II - declaração de estado de guerra ou
resposta a agressão armada estrangeira.
Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação,
relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta.
Artigo 138 O decreto do estado de sítio
indicará sua duração, as normas necessárias a sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois
de publicado, o Presidente da República
designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.
§ 1° O estado de sítio, no caso do artigo
137, I, não poderá ser decretado por mais
de trinta dias, nem prorrogado, de cada
vez, por prazo superior; no do inciso II, .
poderá ser decretado por todo o tempo que
perdurar a guerra ou a agressão armada
estrangeira.
§ zo Solicitada autorização para decretar
o estado de sítio durante o recesso paria·
mentar, o Presidente do Senado Federal,
de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar
o ato.
§ 3° O Congresso Nacional permanecerá
em funcionamento até o término das medidas coercitivas.
Artigo 139 Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo
137, I, só poderão ser tomadas contra as
pessoas as seguintes medidas:
I - obrigação de permanência em localidade determinada;
II - detenção em edifício não destinado
a acusados ou condenados por crimes comuns;
III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à
liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei;
IV - suspensão da liberdade de reunião;
V - busca e apreensão em domicíliq;
VI - intervenção nas empresas de serviços públicos;
VII - requisição de bens.
Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III a difusão de pronun·
ciamentos de parlamentares efetuados em
. suas Casas Legislativas, desde que liberada pela rt!spectiva Mesa.
Seção III - Disposições Gerais

Artigo 140 A Mesa do Congresso
Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta de
cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e
ao estado de sítio.
Artigo 141 Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão
também seus efeitos, sem prejuízo da
responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.
Parágrafo único. Logo que cesse o
estado de defesa ou o estado de sítio,
as medidas aplicadas na sua vigência
serão relatadas pelo Presidente da
República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas,
com relação nominal dos atingidos e
indicação das restrições aplicadas.

Capítulo .li
DAS FORÇAS ARMADAS

Artigo 142 As Forças Armadas,
constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na
hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem.
§ 1° Lei complementar estabelecerá
as normas gerais a serem adotadas
na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.
§ 2° Não caberá habeas corpus em
relação a punições disciplinares militares.
Artigo 143 O serviço militar é
obrigatório nos termos da lei.
§ 1o As Forças Armadas compete,
na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz,
após alistados, alegarem imperativo
de consciência entendendo-se como
tal o decorrente de crença religiosa e
de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.
§ 2° As mulheres e os eclesiásticos
ficam isentos do serviço militar obrigatório·em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes
atribuir.

Sexta-feira, 23 de setembro de 1988

de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia
marítima, aérea e de fronteiras;
IV - €Xercer, com exclusividade,
:as funções de polícia judiciária da
União.
§ 2° A polícia rodoviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao
patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
§ 3° A polícia ferroviária federal, órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao
patrulhamento ostensivo das ferrovias feÇlerais.
§ 4° As polícias civis, dirigidas por
delegados de polícia de carreira, incubem, ressalvada a competência da
União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais,
exceto p.s militares.
§ 5° As polícias militares cabem a
polícia ostensiva e a preservação da
ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições
definidas em lei, incumbe a execução
de atividades de defesa civil.
§ 6° As polícias militares e corpos
de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, justamente com as polícias
civis, aos Governadores dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 7° A lei disciplinará a organização
e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas
atividades.
§ 8° Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à
- proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

Capítulo III _
DA SEGURANÇA PUBLICA

Artigo 144 A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - pÓlícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV -polícias civis;
V - polícias militares e corpos de
bombeiros militares.
§ 1o A polícia federal, instituída por
lei como órgão permanente, estruturado em carreira, destina-se a:
I - apurar infrações penais contra
a ordem pólítica e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses
da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou
internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
II - prevenir e reprimir o tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas
afins, o contrabando e o descaminho,
sem prejuízo da ação fazendária e

Capítulo I
DQ SISTEMA
TRIBUTARIO NACIONAL
Seção I - Dos Princípios Gerais
Artigo 145 A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
I - impostos;
II - taxas, em razão do exercício do poder de
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
III - contribuição de melhoria, decorrente de
obras públicas.
§ 1° Sempre que possível, os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para
conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as ativid<!des econômicas do contribuinte.
§ 2° As taxas não poderão ter base de cálculo
própria de impostos.
Artigo 146 Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em
matéria tributária, entre a Uruão, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao
poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre:
a) defmição de tributos e de suas espécies, bem
como, em relação aos impostos discriminados
nesta Constituição, dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e
decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.
Artigo 147 Competem à União, em Território
Federal, os impostos estaduais e, se o Território
não for dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; e ao Distrito Federal,
os impostos municipais.
Artigo 148 A União, mediante lei complemen·
tar, poderá instituir empréstimos compulsórios:
I - para atender a despesas extraordinárias,
decorrentes de calamidade pública e de guerra
externa ou sua iminência;
II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional,
observado o disposto no artigo 150, III, "b".
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.

Artigo 149 Compete exclusivamente à União
instituir coiltribuiçoes sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento
de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos artigos 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuízo do previsto no artigo 195, § 6°, relativamente às contribuições a que alude o dispositi·
vo.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio,
em beneficio destes, de sistemas de previdência e
assistência social.
Seção 11
Das Limitações do Poder de Tributar
Artigo 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça;
II- instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de
ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica
dos rendimentos, titulas ou direitos;
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes
do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais
ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pe·
dágio pela utilização de vias conservadas pelo
Poder Público;
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros·
b)' templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fuls lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinados à sua impressão.
§ 1o A vedação do inciso III, "b", não se
aplica aos impostos previstos no artigo 153, I, II,
IV e V, ~ no artigo 154, II.
§ 2° A vedação do inciso VI, "a", é exten·
siva às autarquias e às fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao
patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às
suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes .
§ 3o As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados,
ou em que haja contraprestação ou pagamento
de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.
§ 4° As vedações expressas no inciso VI, "b" e
"c·" compreendem somente o patrimônio, a renda é os serviços, relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas.
§ 5° A lei determinará medidas para que os
consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.
§ Go Qualquer anistia ou remissão que envolva
matéria tributária ou previdenciária só poderá
ser concedida através de lei específica, federal,
estadual ou municipal.
Artigo 151 E vedado à União:
I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em
detrimento de outro, admitida a concessão de
incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre
as diferentes regiões do País;

...

1° caderno o quinta-feira, 15/9/88
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Redação muda de novo texto sobre juro

Imposto de Renda
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Wilson Pedrosa- 14/9/88

A Comissão de
Redação da Constituinte decidiu por
18 votos a cinco que o dispositivo
que estabelece o tabelamento de
juros reais em 12% será um parágrafo da nova Constituição - na redação do projeto, o relator Bernardo
Cabral tinha optado pela forma de
inciso. Mas os constituintes não têm
certeza de que, como parágrafo, o
princípio será auto-aplicável, necessitando de lei apenas para definir
quais serão as punições aplicadas a
quem transgredir o limite de 12%.

Tabelamento sem
lei é: inaplicável

BRASÍLIA -

A respeito do dispositivo
que regilla a isenção do ...--..:=-===-=;;;"-"-'=~~"-----1
~S({I)ft
·proventos de apose11tado·
~gunto: O que sig·
nitka "nos termos e nos
Hmltes fixados em lei"?
Quando serão conhecidos
esses termos e limites ?
Será uma isenção parcial
ou total? Haverá necessi·
dade de uma lei regulamentando o assunto ou
/ seus efeitos serão registra·
_
_!los de imediato nos ~ntracheques, após a promulgação?
JBJr Ribêiro, funcJOnarJO matlvo, Rio de Janeiro.
Jair, você levanta uma questão que permite algumas
considerações sobre a .auto:J!plicação da Constitui&ão. O f
caso é típico de norma onde a Constituição quer criar o
principio e deixar ' ·
ibilidade de fazer restri ões,
~~· O que acontecena num regime juó ICO
mais firme do que o nosso? O princípio entraria imediatamente em vigência, o direito do cidadão estaria assegurado, e à lei restaria o poder de fazer restrições, condicionar,
I•
·
l . estabelecer limites.
Por aqui, o que, às vezes ocorre, e resulta de outra
. I .
interpretação, é que se considera que a n~cio- í~
~vjg_~ora ão da le~da. Ou
seja, O rincí io
titucional fica conge ãdo, em SUSjlenso, a!f que a lei regulamente o& e a s e sua a lica ão.
••
O que a norma ~itucional deseja é explícito:
,!!!!Ynizar ou ~tardo Imposto de. ,R~ QS proventos de
a_egsentadorias, para pessoas maio~- de_65 anos, c ja
renda total se· a con.shfuida ~xclusivamente~~-~-W~~
lho. Podena ser mais clara. o áv1a, como atnbu1
.do t
"~os iÍimites fixados em l~i", alguém interpretará
!
qu~e i ão de dita legislação.
Na prática, como J exJsteliife'gras a respeito no
Imposto de Renda, pode acontecer a continuidade destas
até que outra lei melhor inspirada vigore. ·
+
Separo, pois, a resposta em dois níveis: o entendimento pessoal, que vê como auto-aplicável o princípio,
imediatamente valend6, com a possibilidad~ - em
qiíã'iquer momento- estabelec ·mites ou regular as ec·ll
j9S;_e a interpetrração, que às vezes tem s1 o acolhida no
~ sistema juódico brasileiro, de que os efeitos deverão'
aguardar a edição da lei. Este segundo entendimento I
b~içã~tade do,.pode CQDstituJnte.
....__..--Quanto à pergunta se é uma i~nção total ou parcial,
o texto aprovado diz: 'po-tncidiraif'. Trata-se de uma
imunidade tributária constitucional, uma isenção total.
1'õdavia, a Cõnshtuição atribui !.lei, expressamente,_o
er de estabelecer limites. Uma lei será plenamente
cons 1 uc10nal se vier a regular um teto até o qual não
,
\1\ incide o Imposto de Renda.
Por ,cautela é bom a uardar a reda -o · ai. E esperar
que a in erpretação na aplicação do dispositivo seja tão
generosa como aquela que no regime constitucional anterior, a partir da imunidade sobre diárias pagas pelo poder
público, acobertou o não pagamento de imposto por
importantes categorias em relação à maior parcela dos seus
rendimentos, referidos comq_'~ vel" "'etons" e
outros acréscimos.
João Gllbetlo Lu s Coelho
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O vice-líder do PFL, deputado
Inocêncio de Oliveira, protestou
contra a decisão da comissão e disse
que apresentará recurso no plenário.
Como o regimento da Constituinte
não prevê esse tipo de recurso, caberá ao presidente, deputado Ulysses
Guimarães, decidir sobre o assunto.
Na opinião do assessor jurídico
da Comissão de Redação, José
Afonso da Silva, a partir do dia 6 de
outubro os juros não poderão ultrapassar 12%. o deputado Vivaldo
Barbosa (PDT-RJ) concorda, mas os
deputados Ricardo Fiuza (PFL-PE)
e Adolfo de Oliveira (PL-RJ) afirmam que, como parágrafo ou como
inciso, o tabelamento dos juros deJ·
t t
pende de et e, por an o, nao tem
aplicação imediata.
Segundo as notas taquigráficas
da sessão da Constituinte que aprovou 0 tabelamento de J·uros, 0 reJator Bernardo Cabra l, ao responder
questão de ordem do deputado César Maia (PDT-RJ) sobre a autoaplicabilidade do dispositivo, resPondeu .
·
- A remissão "nos termos da
lei" é feita quanto ao crime de usura.
O que se estabelece no texto permanente é que as taxas de juros reais
não poderão ser superiores a 12% ao
ano. Isto é auto-aplicável, evidentemente.

O tabelatitento dos juros, não importa se incluídptoomo inciso ou como parágrafo na C ristituição, é inaplicável enquanto não for regulamentado por lei
complementa)-, disse o ministro do Planejamento, Jolo Batista de Abreu, ao saber
que a Comi$ào de Redação da Constituição decidiu d'stacar a limitação dos juros
em 12% cmno parágrafo da Constitui·
ção.A interpretação do Governo é que,
mesmo sendt>lum parágrafo da Constttuição, a limitação dos juros em 12%, por
sua complexidade, precisa de lei cmnplementar - qisse Abreu. Em depoimento
na Comissão de Fiscalização e Controle
da Câmara, o ministro chegou a comentar a limitaÇãf> dos juros com o deputado
Fernando Gdsparian (presidente da Comissão e autor da emenda aprovada na
nova Consti\Uição ). Abreu reconheceu
que, com as âtuais taxas de juros, não há
investimento empresarial que possa competir, em retorno, com o mercado financeiro.

e Afonso Arinos trocaram idéias na Comissão

Ulysses

Poii'ti.COS dei·xam
com o Supremo
a palavra final

A recondução
do tabelamento dos juros
reais em
ao nível de parágrafo
12%

foi uma decisão política da Comissão de
Redação, mas a polêmica da auto-aplicação
- do d'1spos·tl·voco
ou nao
1
nt.mua. Comopara'
,, ~
· ·
t- d ·
gra1o ou como mc1so, a ques ao os ;uros
vai para o Supremo Tribunal Federal, que
ganhará a atribuição de interpretar a Cons·
tituição.

Deputado garante · Câmara 'e Senado
1
•
que Carta aca ba
COmeçam por Criar
mesmo com CSN
l{
novos . rqgiiDentos
o

l

BRASÍLIA- Na relação de suas vitórias na
Constituinte, os militares incluíram a criação do
Conselho de Defesa Nacional (CDN), que avaliam ser, na prática, nada menos que o sucessor do
atual Conselho de Segurança Nacional. Mas o
líder do PMDB na Constituinte, deputado Nelson
Jobim, acha3ueosmilitafescochilãramegarante
que o Conse ho de Segurança está com os dias
d
conta os.
"Promulgada a nova Constituição no dia 5 de
outubro, desaparecerá com o texto antigo toda a
estrutura do Conselho de Segurança", d1z Jobim.
A poderosa Secretaria Executiva do órgão, criada
pelo decreto-lei 1.135, de 1970, que a direita e os
militares querem manter operando no Conselho
de Defesa, estará automaticamente extinta. Para
recriá-la, o governo não terá outra alternativa
senão a de enviar umdcroJ·eto de lei ao Congresso.
"Não há como fugir e uma grande negociação",
diz Jobim.

O texto aprovado diz: "As taxas de
juros reais, nelas incluídas comissões e
quaisquer o.utras remunerações direta ou
indiretamen~ referidas à concessão de crédito, não pOderão ser superiores a doze por
· deste
cen to ao ano, sendo a Cobrança ac1ma
· d
·d
li.ml·te consl·dera da cnme
e usura, pum o,
em todas as suas modalidades, nos termos
da lei".
Cochilo- Na avaliação do líder pemede0 presidente do PDS, senador
Ou seja, a Constituição proíbe taxativabista, o cochilo dos militares é definitivo porque
Jarbas Passarinho, considera a quesmente a cobrança de 1·uros reais acima de
não pode mais recorrer a um decreto-lei para
- po J'emtca
· e d'tz que ca berá ao
manter em funcionamento no Conselho de Defesa
tao
12% ao ano - e isso não depende de
Nacional a Secretaria-Geral do CSN. Promulgada
Supremo Tn'b una 1Federa1dect·d·tr se
nenhuma lei posterior. Há quem diga que é
a nova Carta, 0 Planalto perde a prerrogativa de
o princípio é auto-aplicável ou não.
necessária legislação para definir o que são
emitir decretos-leis que acabavam aprovados sem
O líderdo PMDB na Constituinte,
juros reais, mas esse argumento não se
discussão, por um Congresso que padecia da falta
deputadoNelson Jobim, acredita que
sustenta. Qualquer depositante da caderne·
de poder para alterá-los. O Legislt1vo só apreciará
a Justiça resolverá a questão sem
ta de poupança sabe como se calculam os
agora projetos-de-lei, que pressupõe.m amplo denecessidade de mandado de injunção
juros reais. Trata-se de uma equação de
bate para serem aprovados, especialmente em
ou mandado de segurança.
primeiro grau: rendimento do capital menos
questões polêmicas.
correção monetária.
Essa avaliação de Sabóia passou despercebiComissão de Redação corrig._
ili.__,_ _.A
.,._._,
•./e ·
ece.SSári an.en~'"".D"''a~
na.,.d.....,.
efiil.<ni..,·r_,__...;d;.;a;..n:.:. ã::..:o_~a:.!:p...;.;enas pelos militares m~~~~~~~.~~:
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BRASÍI.riA---' Promulgada a Constituição, a primeira tarefa da Câmara dos
· Deputados e do Senado será reformar
. seus regimentos internos, adaptando-os
' ao novo texto constitucional. Antes disso, será impossível a discussão e votação
das 149 leis ordinárias e complementares
exigidas pelo texto constitucional. A avaliação é do líder do PMDB na Câmara,
deputado Ibsen Pinheiro, a quem o deputado Ulysses Guimarães encomendou um
estudo para a re{orma do regimento.
' A Constituiç~o mexeu profundamente no funcionamento do parlamento, ao
dar às comi~sões técnicas o poder de
aprovar ou rejeit.ar projetos de lei. As
propostas só irão ao plenário caso haja
recurso assinàdo por 48 deputados e sete
senadores - oú seja, pelo menos um
décimo dos integrantes da Câmara e do
Senado. O problema é que, pelo atual
regimento, só o plenário tem poder para
votar projetos. A reforma do regimento,
portanto, é ó·priineiro passo a ser dado
pelo Congresso, depois do dia 5 de outubro, data marcadà para a promulgação da
Constituição.
Ibsen Pin?eiro acha que o parlamento, agora, vai viver uma nova fase. Fortalecido pelos novos poderes que lhes fo·
ram conferid9s pela Constituição, o Congresso terá de atuar de forma mais responsável. "O Congresso e o Planalto vão
passar [!OI uma et~IJa de reaprendizado
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andar, CEP 20.949
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As praças e oficiais dos corpos femininos da Marinha e Aeronáutica passam a ter a licença-maternidade de
120 dias; os militares terão direito a
licença-paternidade de cinco dias. A
todos será garantido o pagamento de
décimo-terceiro salário, adicional de
um terço do salário nas férias e
salário mínimo para os que prestam
serviço militar não foi acatada pela
Comissão.

anco ou lmanceira qu coorar Juru~ ~ upro
riores a 12% ao ano.
De qualquer forma , a questão será
esclarecida pela vida, quando a primeira
dona-de-casa entrar numa loja .no dia 6 de
outubro, quando a Constituição estará completando o primeiro dia de vigéncia, e, ao
abJ6ir crédiário para comprar uma geladeira,
deparar com um contrato com juros ·superiores ao 12% ao ano; ou quando um
empresário for pegar dinheiro emprestado
num banco. Os incomodados vão reclamar
e aí o Supremo será chamado a falar.

....

NAO iNCUSTA MAIS OMELHOR

SUL DO BRASIL

~letur

SUL ESPETACULAR

Serras, pratas, vinho e folclore. Curitiba, Canela,
Nova Petrópolis, Caxias do Sul , B. Gonçalves, Gari·
baldi, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Torres, Laguna,
ltapirubá, Florianópolis, Blumenau, ltajal, Camboriú ,
Jolnville, Passeio de Trem pela Serra do Mar etc. Per·
noite em Gramado.

EM TURISMO A N~ 1

EMBRATUR 00942.00 .41.3
C: ENTRO: Rua da Quitanda, 20 · Sobreloja · Tel.: 221 -4499
TIJUCA: Praça Saens Pena, 45 · Loja 10·1 . Tel.: 264-4893
IPANEMA: Rua Visconde de Pirajá, 351 . Loja 105
Ed. Forum · Tel.: 521 ·1188
BARRA: Av. Armando Lombardi, 800 · Loja N ·Condado de
Cascais · Tel.: 399·0309

-

REGIAOCEN'fRAL
PANTANAL DO MATO GROSSO, BOLÍVIA
EPARAGUAI

'·

Viagem em ônibus conhecendo as exuberantes fau·
na e flora do fascinante Pantanal. Compras em Juan Ca·
ballero (Paraguai) e Puerto Suarez (Bolivia). Costa Verde, Riviera Paulista , Pres. Prudente, Campo Grande, Co·
rumbá, Passeio de Barco pelo Rio Paraguai, Ladário.
Ponta Porã, Dourados, Pres. Epitácio, Eclusas do Tietê,
Campos do Jordão etc.

CALDAS NOVAS .ESPETACULAR

Viagem ao parai se das Aguas Quentes, descobrin·
do o poder das águas mágicás rejuvenescedoras e to·
do o encanto e beleza natural dos arredores de Caldas
Novas. Hospedagem no Águas Calientes Termas Hotel.

BRASÍLIA ECALDAS NOVAS

Quatro excursões em uma só! Paraty, Angra dos
Reis, Ubatuba, Caraguatatuba, Termas de Araxá , Triãn·
gula Mineiro, Aguas Calientes Termas Hotel, Parque da
Lagoa Ouenti, Goiânia, Gruta de Maquiné, B. Horizonte. Ouro Preto, Mariana, Congonhas do Campo etc.

NA
INTERNACIONAL
VALE DO ITAJAÍ ESPECIAL· 5 dias
SAlDAS: 5, 12 e18 de outubro

Joinville, Blumenau, Guaratuba, Caiobá, Matlnhos,
Leste, Paranaguá, Curitiba.

BWMENAU • CHOPP EALEGRIA! • 5 dias
SAlDAS: 8, 11, 16 • 20 outubro

Curitiba, Vale do ltajaj, Joinville, Blumenau.

50 HOSPEDA EM BWMENAU

, FIM DE-SEMANA ·.. ··
MINAS COLONIAL

Arte, cultura e lazer. São João de I Rey, Tiradentes,
Barbacena, Congonhas do Campo, Ouro Preto, Saba·
rá. Gruta de Maquiné etc. Em B. Horizonte, Hotel Othon
Patace (5 Estrelas).

CIDADE DA CRIANCA. SIMBA SAFARI
•
EPLAY (INTER

Diversões para crianças e adu fios. Viagem por Anra dos Reis, Paraty, Ubatuba e Caraguatatuba. City
. Visita ao Butantl.

SUL ESPETACULAR EFOZ DO IGUACU

A cidade berço de nossa história e a indescritível beleza de suas praias. Cidade Alta com o Marco da Posse (1503), Cidade Baixa, Santa Cruz Cabrálla, Coroa Ver·
mel h a, Mundaí, Parque Nacional do Monte Pascoal, Vi·
tória, VIla Velha, Guarapart etc. E mais, visita às pratas
semi-selvagens de Alcobaça e Prado, com hospedagem
no novíssimo Hotel Praia do Prado.

BAHIA TOTAL

Os litorais da Bahia e Espírito Santo em maravi·
thosa seqüência de belezas naturais. Prado, Tororio,
Monte Pascoal , Porto Seguro, Santa Cruz Cabrálla,
Coroa Vermelha, Região do Cacau, Ilhéus, VItória,
Guarapari etc. Show Folclórico. Passeio de Escuna
à Ilha de ltaparica e ·3 ou 4 noites em Hotel 5 Estrelas em Salvador. Possivel avião Salvador/Rio.

NORDESTE ESPETACULAR

Na SOLNAVE 3 EIXOS. o pitoresco sertão, capitais
litorâneas e praias, em contato com os aspectos mais
curiosos e fascinantes da região. Prado, Monte Pas·
coai , Porto Segur9. Ilhéus, Salvador, São Cristóvão,
Aracaju , Maceió, varuaru , Nova J_erusalém, Recife,
O linda, Ilha de Itamaracá, João Pessoa, Natal , Mossoró, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Petrolina, Juazei·
roda Bahia, Vitória, Guarapari etc. Possível avião For·
taleza/Rio.

NORDESTE, SERTAO EPRAIAS

Praias tropicais, jangadas, saveiros, arte popular,
originalidade e folclore. Avião Rio/Salvador/Rio. São
Cristóvão, Aracaju , Maceió, Caruaru, Nova Jerusalém,
Recife, Ollnda, Ilha de Itamaracá, Forte Orange, João
Pessoa, Natal, Mossoró, Fortaleza, Juazeiro do Norte,
Çra!o, Petrolina, Juazeiro da Bahia-. Senhor do Bonfim,
Feira de Santana etc.

As maravilhas do Sul em completo roteiro. Cúritiba,
Caxias do Sul, B. Gonçalves, Garibaldi, Canela, Gramado, P. Alegre, Torres, Laguna, Florianópoli s, Btumenau ,
Vila Velha, Cataratas, Puerto Stroessner (Paraguai),
Puerto lguazu (Argentina), Hidrelétrica de ltaipu etc.

SUL COM MONTEVIDÉU

A sua viagem ao Sul do Bra'!;it conhecendo, Iam·
bém, a capital sJo Uruguai e Punta del Este. Curitiba,
Jolnville, Blumenau, Camboriú , Florianópolis. ltapi·
rubá, Laguna, Torres, P. Alegre, Pelotas, Punta Baile·
na, Canela, Caxias do Sul etc. Pernoite am Gramado.

TRÊS FRONTEIRAS

Brasil, Paraguai e Argentina. Visita às magníficas
Cataratas do Iguaçu, ltaipu e compras, sem impostos,
em Puerto Stroessner e· Puerto lguazu. Costa Verde, Ri ·
viera Paulista, Curitiba, Trem pela Serra do Mar, Vila Ve·
lha, Caldeirões do Inferno, Maringá. Londrina etc.

FOZ DO IGUACU EASSUNcAO .

2 dias de passeios e cÓmpras em Assunção e Show
Típico com músicas e danças paraguaias. Curitiba, Vi ·
la Velha, Balneário de San Bernardino, Lago lpacaray,
Cataratas, Puerto Stroessner, Puerto lguazu, Hidrelétrica de ltaipu , Maringá, Londrina etc.

de Defesa Nacional. 'A emenaa ICOU piOr que o
soneto" , sustenta o líder do PDT na Câmara ,
Brandão Monteiro , comparando o Conselho de
Defesa ao de Segurança. "Haverá apenas uma
troca de nomes", garantem de um lado o presidente do PDS , senador Jarbas Passarinho , e de
outro o petista José Genoíno (SP) . No segundo
turno de votação , a esquerda ainda tentou uma
última manobra para suprimir do texto o ítem que
dá mais poderes ao Conselho de Defesa. O
dispositivo relaciona entre as competências do
novo CDN " estudar, pro{'or e acompanhar o
desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do
Estado democrático." O deputado José Genoíno
chegou a alertar para o perigo da expressão
"acompanhar" , que a seu ver seria competência
do Executivo e nao de um órgão de consulta como
o Conselho de Defesa.

Preço alto- Além desta supressão , as
lideranças da esquerda queriam a mudança da
composição do Conselho , saindo dos seis membros civis e seis miltares para uma predominância
de civis. A idéia era incluir os líderes da maioria e
minoria na Câmara e no Senado , mas o acordo foi
bombardeado pelo líder do PC do B, Haroldo
Lima (BA) , que discordou. Brandão Monteiro e
José denoino criticam o líder do PC do B, mas
Lima não admite ter cometido um eq_uívoco . A
seu ver, a contrapartida que a dire1ta exigia,
amparada pelos militares , era um preço alto
demais: a supressão do arti~o que cria o Conselho
da República . " N ão ace1tei retirar um órgão
superior de consulta do presidente, majoritariamente civil , que opina em caso de decretação de
estado de defesa e estado de sítio" , defende-se.
Divergências à parte, até mesmo o deputado
Genoíno, que desde a comissão de sistematização
vem sendo derrotado na proposta e extinção do
Conselho de Defesa, reconhece que a alternativa
é restringir, na lei ordinária, a competência do
órgão. Foi por esta razão que o líder Nelson
Jobim defendeu discretamente a manutenção do
Conselho de Defesa. Em sua opinião, com o
Conselho de Defesa no texto, o Conselho de
Segurança Nacional automaticamente estaria extinto - e, conseqüentemente, sua poderosa Secretaria-Geral. Se o CDN não entrasse no texto, o
CSN poderia continuar existindo, porque não
haveria na Constituição nada que implicasse em
sua supressão.

e

o
ção abusiva de ecretos- e1s Cluran
períodq do autoritarismo , precisará adaptar-se a uma rotina de negociação com o
L~gislativo . A Câmara e o Senado, porém, terão de i-eci'il ar-se para assumir sua
importância no processo legislativo: "Nos
últimos anos, aprovava-se qualquer projeto de lei porque o veto do presidente
era certo e, na prática, não podia ser
derrubado". A partir do dia 5 de outubro , o Congress~ lpoderá derrubar vetos
do presidente atf.t'vés do voto da maioria
de seus membr
e não de dois terços,
como ocorre hoje.

•

Abert ede que
a nova Carta
sej r ' speitada
BRASÍLIA- "A ordem social começa no respeito à Constituição e a
democracia é o 1 gim e de respeito à lei",
diz a a Carta d1 Brasília, divulgada no

! 16°

encerrTiento
Congresso Brasileiro de Radio
são, promovido pela
Abert Associaç o Brasileira de Emissoras de fltádio e 'f'élevisão ). No documento , os ~mpresários e rádio e televisão
conside am vitoriosas as teses que levaram à
nstituinte, com a eliminação da
censura e a garantia da liberdade de
informação.
S gundo o 'senador Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP), que encerrou o
enco~Vró falando em um painel sobre as
perspec~vas efpnômicas do país, a grande res~nsabi~iiade pela estabilidade do
regime 4a futura Constituição caberá ao
Congw~o Na('jpnal, que terá poder decisório sem precedentes. O deputado César
Maia (PDT-RJ}, ao falar sobre a situação
econômica do país, considerou insuficientes os cortes nos orçamentos das empr~
sas públicas e apqntpu os gastos oo governo como o maior p,r~ blema econômico.

l
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CIRCUITO DAS MISSOES

As Históricas Missões jesuíticas do Brasil, Para·
guai e Argentina. Curitiba, Cataratas, P. Stroessner, la·
go lpacaray, Assunção, San Ignácio, Encarl)ación, Tri·
nidad, Posadas, San Ignácio Mini, ljui, Santo Angelo, Es·
petáculo Som e Luz em São Miguel, Caxias do Sul,
Bento Gonçalves, Garibaldl, Gramado, Canela, P. Ale·
gre, Torres, laguna, Florianópolis, Camboriú, Blumenau etc.

L
]r
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ARGENTINA E CHILE

.

SAlDAS SEMANAIS

RODOVIÁRIOS, RODO-AÉREOS E AÉREOS
4 BANDEIRAS· 15 dias

Em ônlbus'SOLNAVE 3 EIXOS por Curitiba, Blumenau, Florianópolis, Porto Alegre, Gramado, Punta delEste, Montevidéu, Buenos Aires, Rosário, Assunção, Foz
do Iguaçu etc. Café da manhã e meia-pensão.

4 BANDEIRAS EBARILOCHE

14 ou 23 dias

• Possível retorno de avião desde lorlloche •

Na SOLNAVE 3 EIXOS pelas mais belas regiões
de 4 países! Roteiro idêntico ao Tour acima e mais
Bahia Blanca, Valle Encantado, Rio Negro, Viedma ,
La Loberia , Colônia de Lobos Marinhos, Carmen de
Patagones, Mar del Plata etc. Excelentes Hotéis.

BUENOS AIRES, BARILOCHE, VIEDMA E
MAR DEL PLATA • 12 dias
Inédito! Viagens na SOL NAVE 3 EIXOS através de
inesquecíveis paisagens da Argentina. Desde a Zo·
na Andina, até Viedma e La Loberla, na Zona Atlãnti·
cada Patagônia!

ARGENTINA ECHILE ·19 dias

Em ônibus SOLNAVE 3 EIXOS pelo Sul do Brasil,
Urugua1, e Argentina até Bar itache, Cordilheira dos Andes, Puerto Montt, Puerto Varas, Valparalso, Vina del
Mar e Sant1ago. Regresso por aviAo.

BUENOS AIRES EBARILOCHE • 9 dias

Hospedagem em Hotéis de 4 e 5 Estrelas. 8 cafés
da manhã e 7 refeições incluídas. Passe1os completos ~
em Buenos Aires e Barlloche. Preços excepcionais, 1n· ~
cluindo parte aérea.

BUENOS AIRES • 5 dias

Os encantos da metrópole portenha e compras em
seus atraentes magazines. Clty Tour 4 cafés da manhã
e 2 refeições incluidas. Jantar Festivo em La Boca Ho·
tel Bauen (5 Estrelas).

LAGOS ANDINOS ESANTIAGO ·13 dias

O belfsslmo Chile. Da Cordilheira dos Andes, pas·
sando por esmeraldinos Lagos, à Costa do Pacifico.
Buenos Aires. Barllor.he, Puerto Varas, Puerto Montt,
Valparaíso, Vil'la del Mar etc.
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evita tom oposicionista
para~ prejudicar imagem

Prefeito que tentou
impugnar candidatos
é condenado a 2 anos

Sarney pede duas vezes mesmo
.
.
empresttmo e _agtta o Senado

política. "O PT precisa mostrar que com 16
dos 559 integrantes da Constituinte conseguiu
incluir avanços significativos na nova Carta",
,observa Paulo Delgado, preocupado em dar
ao eleitor a noção das possibilidades e responsabilidades do partido no processo político
atual. "A ira ·contra nós tem que ser proporcional ao tamanho que nos deram" , resume.

TERESINA - O candidato a prefeito de
Bom Jesus (310km de Teresina), Fernando
Figueiredo de Macedo (PMDB), foi condenado
pela juíza Maria do Rosário Leite a dois anos e
sete meses de prisão, mais o pagamento de
multa de 70 salários mínimos. Macedo pediu a
impugnação dos outros dois candidatos a prefeito da cidade - José Elvas Filho (PFL-PDS) e
Adelmar Benvindo (PDT), alegando que eram
inelegíveis. A juíza achou que o pedido foi feito
de má fé, para "criar embaraços" aos adversários.
Macedo disse que nunca pretendeu ficar
sozinho na disputa e insistiu que José Elvas e
Adelmar Benvindo cometeram crime eleitoral.
Não contava, entretanto, com uma representação feita pelo candidato do PFL contra ele,
denunciando-o de não ter se afastado do emprego.

BRASÍLIA - Uma mensagem autorizando empréstimo de 20 milhões de OTNs para a Bahia, que o
presidente José Sarney tinha enviado ao Senado em
dezembro do ano passado, voltou ontem àquela Casa
com outro número e em cumprimento a um acordo
para a aprovação de matéria de interesse do governo.
No momento em que ia se realizar a votação , o
senador Jutahy Magalhães (PMDB-BA) gritou que
aquele empréstimo já tinha sido aprovado e que o
Palácio do· Planalto esquecera-se até de corrigir o valor
da OTN na mensagem. "Isso já era esperado", afirmou
ironicamente o senador Mansueto de Lavor (PMDBPE), dando início a um dos mais agitados debates deste
ano no plenário da Casa.
"'Não é sério"- O acordo firmado entre o
presidente Sarney e o líder peemedebista Ronan Tito
para a liberação desse empréstimo a favor do governo
de Waldir Pires, da Bahia, em troca da aprovação de
empréstimos para governadores favoráveis ao Planalto
e da aprovação da indicação do nome de Joaquim Roriz
para governador de Brasília e do ministro Almir
Pazzianotto para o TST, se fizera há dois dias por
telefone. No momento em que Ronan Tito obtivera a
palavra de Sarney em favor da liberação de 20 milhões
de OTNs para a Bahia, procurou imediatamente Jutahy
Magalhães, que vinha obstruindo as votações, com o
seguinte pedido: "Agora, por favor, não peça mais
verificação de quórum. Vamos aprovar os empréstimos
de outros estados, mas também o da Bahia."
No momento em que Jutahy Magalhães denunciou que a mensagem n° 367, assinada em 14-9-88 por
Sarney, era a mesma de n° 360, também assinada pelo
presidente em 5-12-87, Ronan exasperou-se: "Neste
momento, o problema não é mais da Bahia, do Jutahy
Magalhães ou da liderança. O problema agora é do
Senado, é do poder ~gi,!llativo".

BRASíLIA O Partido dos Trarn balhadores já elegeu
/" seu pontencial ad~r, versário . na campac.'- nha eleitoral deste
r:.._ ano: o discurso opo~y· sicionista generaliza- ·•·
:~L do, que pode con- .•
G\J fundir o eleitorado e .
-"r tirar a fatia do bolo ••
~. que o PT pretende ·
,
• faturar em cima da
"_: insatisfação com o governo da Nova Repúbli~ ~, ca. Preocupado com isso, Jo partido de Lula já
~.> decidiu dedicar boa parte do tempo a que tem
, ~; direito no horário giatuito de rádio e televisão
_ : a Rartir do dia 29, para mostrar sua história
" ,. oposicionista e procurar diferenciar-se da opo,_. sição de última hora.
""!~:
"Em 86 houve um situacionismo histérico
. ._ nas águas do Planó Cruzado. Agora se manifesta um oposicionismo delÍrante, em que
•• c- ningilém é a favor de nada", define o secretá,c~ rio de Organização do PT, deputado Paulo
:.~: Delgado (MG), coordenador da campanha
·:: municipal do partido em todo o país. Na
-;. próxima reunião do Diretório Nacional, mar~L cada para 17 e 18, uma das principais discu~
•·r.,. sões será a de unificar o discurso do PT nos
~t mais de 1.500 municípios em que disputa o
.. I pleito de 15 de novembro.
I

..rt.

~

quinta-feira, 15/9/88 o 1° caderno o 3

Brasil

ALDO BRASD..

• C'"' ..

Descrença - Outro aspecto que
,. preocupa a Executiva Nacional do PT é o
".~:_descrédito da população em relação à classe
c

A conjunção do oposicionismo generalizado com a descrença na classe política, na
opinião de Delgado, cria um terceiro adversário para o PT nã campanha eleitoral deste ano:
os heróis populistas. "Entre arriscar votando
núm candidâto desconhecido, que ninguém
sabe no que vai dar, e o político já conhecido,
o povo prefere ficar com a desgraça conhecida", diz.
O Diretório Nacional do PT deverá referendar a decisão do V Encontro Nacional do
partido, no final de 87, de dedicar um terço no
horário de propraganda gratuita no rádio e
tevê para divulgar um discurso de dimensão
nacional, centrado na candidatura do deputado Luís Ignácio Lula da Silva (SP) à sucessão
do presidente José Sarney em 1989.
O secretário de Organização do PT acha
que o partido tem condições reais de eleger os
prefeitos de Aracajú (deputado estadual Marcelo Deda), Belo Horizonte (deputado Virgílio Guimarães), Goiânia (Pedro Wilson). Porto Alegre (deputado federal Olívio Dutra) e
Vitória (deputado federal Virgílio Buaiz). O
partido lançou candidatos em 1.940 dos cerca
de 4.500 municípios brasileiros.

~

~·
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São PauloArlovaldo
dos Santos
.
.
'
'

~ candidato

de
2m brinca com
própria alt a

SÃO PAULO -A bordo de um reluzente Chevrolet Bel Air vermelho e branco ano
-·~ 1954, adquirido por Cz$ 230 mil num leilão da
Receita Federal, o ex-pivô da seleção brasilei"~ ra de basquete, Emil Rached, 49., encolhe sua
· ·~ imensa estatura (2m20) e, quase dobrado
···" sobre a direção, pede votos aos 480 mil
n' eleitores de Campinas, cidade de 1 milhão de
"-,, habitantes a 100 quilômetros da capital paulis~ ' ta. Com um slogan que brinca com o próprio
'.., tamanho - "Emil Rached, um vereador à
-:, - altura de Campinas" - ele espera superar a
~ . · falta de recursos para ocupar, pelo PL, um dos
"t 21 lugares da Câmara Municipal, disputados
~ w• por nada menos que 500 concorrentes, o que
,"'1 dá uma média de 25 candidatos por vaga.
_ - ,
Rached pretende, se eleito, despertar nos
c: cidadãos de Campinas o interesse pela nova
..• Constituição. "Um dos caminhos para se conseguir mudar a situação do Brasil", acredita
: · ele, "é conscientizando o povo sobre seus
. · direitos." Apesar de ter poucos recursos para

1......---·
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Em 1901. aCio. Federal de
FundiçãO fabricava
chafarizes. estátuas. postes
de iluminação eoutras
tantas peças em ferro
fundidQ que
ornamentavam ruas.
praças eesquinas.
Em 1988. ela é urna das
maiores empresas
especial~adas na

fabricação de rróquinas e
equipamentos para a
Indústria de Fbpel e
Celulose
R>i urna das 1~ indústrias
do setor a exportar
maquinaria pesada.

Exportou
do Sul

aAmérica

EMPRESA TRADICI
TEM NOME NA

Considerando uma falta de respeito o que estava
acontecendo, com o semblante avermelhado, e gritando muito, ele pediu a sua bancada que se retirasse do
plenário. "Até que o governo nos dê uma resposta ,
peço à minha bancada que não fique mais aqui" ,
propôs o líder peemedebista. Também inflamado, o
senador Mansueto de Lavor disse que o acordo feito
entre aquela liderança e o governo tinha duas premissas: que o governo era sério e que tratava o· Senado
seriamente. "Vê-se agora que nenhuma das premissas é
verdadeira. Todos sabem que este governo não é
sério" , afirmou ainda o parlamentar.
Equivoco- Desolado, o senador Marcondes
Gadelha (PFL-PB) pegou o microfone para sustentar
que, evidentemente, tudo não passava de um equívoco.
"O que eu peço é um pouco mais de moderação dos
senhores", implorou ele, combinando ali mesmo em
plenário ir junto com Ronan Tito ao Palácio do
Planalto, a fim de entender-se com Sarney. Os dois
deixaram o plenário seguidos pelo lider Saldanha
Derzi, que apressava o passo, e de lá foram para o
gabinete da liderança do PMDB, tentar antes uma
comunicação telefônica com o Gabinete Civil.
Naquele instante, o presidente do Senado, Humberto Lucena, já conseguira um contato com Sarney,
explicando-lhe a crise. "Evidentemente, o que houve
foi um lamentável equívoco. Quem me trouxe a
mensagem foi o Gabinete Civil e naturalmente houve
um equívoco da assessoria", disse-lhe Sarney. Dali a
quinze minutos, chegava ao gabinete da liderança do
PMDB o assessor Henrique Hargreaves, empenhado
em explicar que tudo era apenas um equívoco.
A explicação não foi suficiente, Ronan Tito,
Marcondes Gadelha e Saldanha Derzi rumaram ás 17h
para o Palácio do Planalto, a fim de ter um entendimento com Sarney. As 20 milhões de OTNs da Bahia
destinam-se à construção de moradias populares.
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puue, por exemplo,
: pregar cartazes nos postes sem precisar de
' 'n escada. Além disso, sua participação em programas humorísticos -como Os Trapalhões e
Bronco - lhe deram muita popularidade,
especialmente entre as crianças. Quando estas
· o cercam, ele entrega longo um santinho e
.-• ~ pergunta: "Seu pai já tem candidato a v~re~
: dor? Então peça a ele para votar em mnn. '
m
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Central. Estados Unidos e
, ~te MédiQ garanftndQ
assim, uma posição de
destaque no mercado
nacional.
Hoje. a Federal contribui
efeftvamente para
oprogresso do país.
Ocuidado artesanal. o
trabalho cr~erioso eaaHa
qualidade de seus produtos
mantiveram-se os mesmos
desde quando ela estava
começando na praça.
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Este é o novo telefone geral da SOTREQ.
A partir de agora, ele substitui o 270-4712.
Substitua também no seu cadastro:
SOTREQ. · Te I.: 590·7722.
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Chafariz fabricado pelo Cio. Federal de Fund~Oo poro o ExposiçOo Nacional de 1908.
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No dia-a-dia de sua
empresa, em casa ou
no campo, você precisa
de soluç6es rápidas e
versáteis para o
transporte de pequenas
cargas.
A Localiza National
tem em sua frota
modelos de pick-up
para essas ocasi6es.
Ligue
agora para
nossa
A N o s Central de
-

Reservas e conheça
nossas tarifas
promocionais.
SAo 150 agências,
em todo o Brasil, para
atendê-lo.

Central de Reservas
Localiza National
Disque grátis
(031) 800-2322
DeBelo Horizonte disque
212-2322.
Ou em seu
Agente de
Viagens.
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:PMDB e PDT lutam em- Fortaleza ate a última urna
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Hora de trabalho
"0 valor da hora -!!1!11--~1111!1111111!1-~
normal e da hora- ,....:!!!!..:!~~~~~=~=~
extra deverá ser obtido dividindo por 240,
como era antes, ou por
no, por causa da nova
carga horária?" Raul
Renato Rees (Porto
Alegre - RS).
O assunto mereceu
comentários na edição
do dia 13 de novembro.
A CLT e a lei
605 (de 1949) regula- L-..,...._ _ _ _........,,.....
vam o pagamento por
hora e a obrigatoriedade de descanso remunerado para
trabalhadores mensalistas, diaristas, horistas etc.
Realmente a CLT determina o cálculo do valor da
hora dividindo o salário mensal por 30 vezes a jornada
diária, antigamente de oito horas, o que resultava em
dividir o salário mensal por 240. Para quem paga desta
forma a hora trabalhada, tinha de pagar também o
relativo ao descanso remunerado de um dia de oito
horas. Agora terá de pagar o descanso remunerado de
doze horas: um dia de oito e mais quatro reduzidas da
jornada semanal por força da Constituição. Através
deste cálculo aumenta-se a remuneração pelo aumento
de horas de repouso pagas.
Outra forma de calcular seria dividir o salário
mensal pelo número de horas efetivas de trabalho.
Antes 48 horas semanais. Agora, 44 horas semanais.
Por este cálculo o valor-hora já tem embutido o
descanso remunerado e terá um aumento em referência
ao que era anteriormente pago.
Por dois caminhos diferentes chega-se aos efeitos
necessários da redução da jornada que é algo que está
vigorando no país. Pode ser mantendo o antigo cálculo
da hora (salário mensal dividido por 240) mas aumentando o número de horas pagas sem trabalhar (antes
oito por semana; agora 12). Ou pode ser pelo cálculo
real do valor da hora trabalhada, embutindo o descanso
assegurado; neste caso, para um mês de trinta dias terse-ia antes o valor do salário mensal dividido por 208
horas de trabalho no mês. Agora, seria o salário
dividido por 192 horas efetivas de trabalho.
O resultado será idêntico, por caminhos diversos.
Já para a hora-extra, o valor obtido tem de ser
acrescido em, pelo menos, mais metade do seu valor
(Art. 7", XVI, da Constituição).

Imposto e aposentados

.__

Rita Tavares
FORTALEZA - Na mais disputada eleição do país, a
periferia pode dar os votos decisivos para a vitória do candidato
do PMDB , o deputado Ciro Gomes. Depois de ter caído do
primeiro para o segundo lugar no início da noite de anteontem,
o pemedebista conseguiu se recuperar com votações expressiv!ls
em bairros populares e grandes conjuntos habitacionais. As
13h30 de ontem, 85% das urnas estavam apuradas, dando uma
vantagem de 0,69% para Ciro, o que representa 3.796 votos à
frente de seu adversário do PDT, Edson Silva.
O PMDB estava confiante na vitória, porque este percentual vem se mantendo constante. Na noite de anteontem, a
diferença entre os dois candidatos chegou a menos de 0,3% e os
pemedebistas temiam a apuração de determinadas seçõ_es eleitorais, que concentram a população pobre de Fortaleza. A medida
que os votos eram computados, Ciro e o governador Tasso
Jereissati voltavam a se animar e a falar em vitória.
Na manhã de ontem, Ciro recebeu uma média de 118 votos
por urna contra 70 dados a Edson. Foi um susto para o comando
do PDT, que concentrava todas as esperanças no desempenho
do radialista na periferia. Como apresentador de programas
populares há 21 anos, esperava-se de Edson uma votação
expressiva nessas regiões mais pobres. O resultado das urnas,
entretanto, mostrou que o eleitorado ficou dividido. O conjunto
Ceará, onde moram 18 mil eleitores, deu a maior alegria do dia
ao pemedebista: pelos seus cálculos, não teria mais que mil
votos neste conjunto residencial. Acabou recebendo 1.400.
Dois outros bairros, o Parque Araxá e a Parquelândia, eram
aguardados com ansiedade pelo PMDB. Os votos decisivos
poderiam vir dali.
O clima de derrota no quartel-general da campanha de Ciro
foi substituído pela euforia. Animado, Ciro acompanhava os
resultados pelo rádio, ao lado da mulher, Patrícia. Negava-se,
entretanto, a anunciar a vitória. Mas, pelas projeções dos
computadores do partido, Ciro deve chegar na frente com
pouco mais de três mil votos. Uma diferença apertadíssima para
os 782.797 eleitores da cidade. No terceiro dia de apuração, o
PMDB previa vencer com nove mil votos. Em seguida, abaixou
a diferença para seis mil votos e agora esperava conseguir três
mil.
Apesar de reconhecer que o desempenho de Edson Silva foi
muito fraco na periferia, o comando do PDT ainda acreditava
numa virada. A pequena vantagem de Ciro animava a previsão.
Mas outros assessores do radialista já jogavam a toalha no chão
na tarde de ontem. Com um adesivo colado no peito, onde se lia
a palavra "virou", Edson comandava pessoalmente a fiscalizaçaão das seções, onde ainda podem surgir as surpresas. "Se ele
virar, eu desviro", retrucava Ciro, com tranquilidade.

lndefinição
. Disputa acirrada
causa angústia Ciro Gomes (PMDB) 155.430 28,26
•
Edson Silva (PDT) 151.634 27,57
e expectativa
Diferença
3.796
0,69
candidatos

F

0 zunido das
rádios impede o governador Tasso Jereissati de cumprir seu expediente
no palácio há quatro dias. De minuto a
minuto, nervosos locutores divulgam o
resultado de cada uma das 2.474 umas
da cidade. Assim como Tasso, os quase
2 milhões de habitantes de Fortaleza
acompanham a guerra travada entre os
deputados Ciro Gomes e Edson Silva
pela Prefeitura. Todos sofrem a angústia da indefinição.
A unanimidade fica com o rádio
ligado. Nas lojas, nos táxis, nos ônibus,
nas casas ou encostados nos ouvidos,
estão em todos os cantos. Na tentativa
de encontrar uma informação mais
atualizada, o dial pula da Rádio Verdes
Mares para a Rádio O Povo. Quem
estiver com o maior número de umas
apuradas ganha o ouvinte. No quartelgeneral do PMDB, o som das duas
rádios se mistura. Mas ninguém se
importa.
Exaustos, os assessores dos dois
candidatos chegam a dizer que estes
quatro dias estão sendo mais penosos
do que os quatro meses de campanha.
Na central de apuração do PMDB, o
único intervalo permitido é para dormir. Ao lado de centenas de mapas de
seções eleitorais, todo mundo almoço e
janta em quentinhas, inclusive Ciro.
Além de Coca-Coca, toma-se muito
suco de maracujá. Menos organizado, o
PDT impõe a seus assessores uma jornada mais dura ainda.
"Desvirou" - Desde o priORTALEZA -

Votos •

%

Umas apuradas
1.883
85
Total de umas
2.474
100
* Apuração até as 13h30 de ontem

meiro dia de apuração ficou evidente
que as pesquisas falharam em Fortaleza. Em 1985, a prefeita Maria Luiza
Fontenele, que pulou de um magro
terceiro lugar para a vitória, já tinha
passado uma rasteira nos institutos.
Desta vez, Ciro contava com uma vantagem de 10%. No dia da eleição, as
pesquisas reduziram a diferença para
4%, mas a briga, na verdade, está por
menos de 1%.
Mesmo nessa confusão, um ou outro assessor do PMDB se lembrava das
quatro pontes de safena que Tasso
recebeu no inicio de 1986. Temia-se o
efeito desse sobe e desce dos números
no coração do governador. Afinal, Tasso se empenhou de corpo e alma nas
campanhas de Fortaleza e de Sobral.
Na quinta, o PMDB perdeu por menos
de 1.500 votos em Sobral, onde o viceprefeito era irmão de Ciro Gomes. As
esperanças ficaram todas concentradas
em Fortaleza.
Na sexta-feira, o nervosismo cresceu, atingindo o ponto máximo. Edson
virou o resultado, ficando em primeiro
lugar. Em seguida, Ciro desvirou para
cair de novo e subir no final da noite.
Na madrugada do sal5ado, Ciro tentou
dormir com mfseros 411 votos de vantagem, sabendo também que as primeiras
umas a serem apuradas no dia seguinte
seriam da periferia, onde Edson tem

mais vantagem. Os votos dos bairros de ;
classe média, que deram vantagem de ,
até 3%. Para Ciro nos dois primeiros ;
dias de apuração, já estavam quase '
todos contados. Agora, a guerra seria 1
pelo voto do povão.
:
Nas umas, o povão opinava e torcia. Muita gente ficou traumatizada :
com a péssima administração de esquerda de Maria Luiza e temia a eleição :
de Edson, pela coligação PDT-PC do :
B. "Esse povo é burro. Vai acabar de 1
vez com a cidade", resmungava uma 1
bordadeira, que deixava de atender a •
um cliente para escutar o último bole- ~
tiro do rádio. Em compensação, um
motorista de táxi vibrava com a possfve/ :
derrota de Ciro. "Ele é do PMDB. ,
Precisamos ferrar com eles e com o '
Sarney", resumia.
Apostas- Aos 31 anos, Ciro ;
teve a preferência de muita gente por ;
ser o candidato e o continuador da obra ,
de Tasso a nfvel municipal. "Sou da •
mesma marca do Tasso", repetia o ,
jovem pela periferia, quando era con- 1
fundido com o irmão do governador. ;
Fisicamente, as semelhanças são pou- :
cas, mas foram ressaltadas pela propaganda eleitoral. Bem preparado e mui- ;
to desenvolto, Ciro arrasta um passado ;
de deputado pelo PDS e ligações com o 1
coronel César Cals. Isso, no entanto,
pouco atrapalhou na campanha. Seu
martfrio foi ser o candidato do PMDB :
governista. "Ciro e Tasso. Tasso e '
Sarney. Ciro e Sarney", foi o lema da :
boca de uma do PDT, que dobrou ,
muitos votos.
1
Na Praça do Ferreira (centro da '
cidade), um tradicional ponto de apos- •
tas, o bolão entre os eleitores já somava 1
mais de uma dezena de milhões de ;
cruzados. Quem tem medo de perder o ,
dinheiro, entrou no bolão para acertar
o último lugar. (R. T.)

PDT derrota Sarney e Cafeteira em Sã.o Luís
SÃO LUÍS - O governador do Maranhão, Epitácio
Cafeteira, reconheceu oficialmente que o candidato do PMDBPFL, dele e do presidente José Sarney, Carlos <":Juterres, perdeu
a eleição para a Prefeitura de São Luís. o candtdato do PDTde
Leonel Brizola, Jackson Lago, declarou-se vencedor às 14
horas, duas horas depois do prazo que havia marcado para fazer
tal afirmação. É que Jackson resolveu esperar a abertura de 15
urnas de regiões favoráveis a Carlos Guterres. Apurados 45%
dos votos Jackson tem 42% contra 38% de Guterres. A partir
de agora, 'começam a ser abertas as umas locais, onde Jackson ~
0 mais forte. A diferença final deverá ficar entre 8 e 10 mil
votos.
Com esta vitória, o PDT já garantiu a conquista de quatro

}ackson Lago

Br"zola queri· a
essa VItoria
ha' mUI• os ano

"Para fins da isenção de imposto de renda dos
I
aposentados, os juros e correção monetária das cademe• ,
•
tas de poupança são considerados rendimentos?" Cesar
do Paço Maia Filho (Rio). "A lei poderia estabelecer
como Hmite uma só aposentadoria; o interessado escoÍ
S
lberia. Não é justo um aposentado deixar de ser isento
por receber alugueres e ter dinheiro na poupança."
m 1969, o médico maranhense
Appito Varujanis (São Paulo- SP). "Aposentado do
Jackson Lago, então com 35
Estado de MinM Gerais, este continua a descontar o
anos, foi ao Uruguai visitar 0 eximposto de renda sobre miDba apoeeotadoria. Que
importantes capitais: Rio de Janeiro, Curitiba, São Luís e Natal,
M .
n·
medida a«War?" Mário Luiz Monteiro (Belo Horizonte
Além disso, ainda está disputando, com chances de vencer, e
deputado Neiva oretra no ex110, e
_._--=M
=G~>·:. .'.'. ;;.;t~.;..uma
ndo _----"aposeu
~-tadoria
-·.. e rem~.
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Alves diz que
inflação o fez
perder em Natal
I

NATAL-O reconhecimento da
derrota por parte do candidato Herlrique Alves (PMDB-PTR-PDC},
através de pronunciamento feito np
início da tarde pela TV Cabugi, dC
propriedade de sua família, era o
que os partidários da dep,.•.,rla fed6-

Vilma Maia (fDT

n~-P.

'.

-

GJ. "Tenao orna aposentaaona e remuneraçao ae

trabalho assalariado atual, necessitaria de ckcllll'8l' a
trileio?" Hen:ulano de Siqueira (Rio).

São várias as correspondências que continuam
sendo enviadas, pelos prezados leitores, a respeito do
tema da isenção do imposto de renda para os aposentados. Já foi apresentada a opinião do colunista em
edições anteriores.
Do ponto de vista da auto-aplicação, a opinião é
de que ela existe para quem cumprir, sem dúvida
alguma, as condições da própria Constituição, sem
prejuízo de que uma lei venha, posteriormente, estabelecer limites que a Constituição permite. Todavia, esta
é uma opinião. Na prática, a Receita Federal e órgãos
pagadores de aposentadorias continuam não aceitando
a isenção antes da legislação prevista. O que fazer?
Pode ser proposto, neste caso, o mandado de injunção.
Alguns leitores reclamam das ponderações feitas
nesta coluna. Ora, não se trata de fazer análise de
mérito: é justo, não é justo. A tarefa da coluna é
diferente: informar sobre direitos e situações.
Repete-se, pois, o que diz a Constituição.
O imposto de renda "não incidirá, nos termos e
limites fixados em lei, sobre rendimentos provenientes
de aposentadoria e pensão, pagos pela Previdência
Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, a pessoa com idade superior a 65 anos, cuja
renda total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho".
Esta é a regra constitucional. Não é a opinião do
colunista.
Ora, quem tiver rendimentos como os provenientes de ações, aluguel, caderneta de poupança etc, tem
rendimentos não oriundos do trabalho. A opinião é
técnica. Nestes casos, somente a lei poderia esclarecer
que um ou vários destes rendimentos não seriam
considerados para fins de impedir a isenção. A lei
pode; o colunista não.
Alguém nesta situação não poderia alegar a autoaplicabilidade do princípio constitucional, porque não
atende a um de seus requisitos. Precisaria de uma
exceção legal para ser beneficiado.
Se a lei vai ou não fazer isto, é assunto dos
legisladores. A ser, inclusive, debatido com eles.
A lei também poderá estabelecer limites. Está
clara a autorização constitucional para isso. Pode ser
que a lei limite em uma ou duas as aposentadorias
beneficiadas; ou até um determinado valor. O mérito
pertence aos legisladores. A questão constitucional é
de que estão autorizados a estabelecer limites, se o
desejarem.
Repete-se a opinião de que o princípio é autoaplicável. Isto, para quem cumprir corretamente as
exigências constitucionais. Infelizmente esta autoaplicação não está sendo reconhecida pelas autoridades
e vale o mandado de injunção.
·
Quanto a quem tem outros rendimentos, não
oriundos do trabalho assalariado, terá de esperar uma
mãozinha da lei regulamentadora. Ela poderá, por
exemplo, dizer que rendimentos de caderneta de poupança não serão considerados como impeditivos para a
isenção constitucional. A análise até aqui é apenas
técnica.
No mérito quem vai decidir são os legisladores.
Pessoalmente, o colunista acha que a lei poderia
estabelecer que determinados rendimentos- aluguel,
ações, caderneta etc. -até um determinado valor não
obstruiriam a isenção. Mas, só a lei pode fazê-lo. E,
afinal, não se pode isentar o homem mais rico do Brasil
só porque ele é aposentado, mesmo ganhando milhões
em onr, ações, imóveis etc. Há um princípio de justiça
na regra constitucional. Mas ficou muito restritiva ao
tentar acautelar abusos. A legislação pode resolver este
impasse.

João Gilberto Lucas Coelho
Dúvidas sobre a nova Constituição podem ser esclarecidas
através de consulta ao JORNAL DO BRASIL, seção CartasVida Nova · Avenida Brasi/500, 6° andar Cep.20.949.
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re=ce5eu ele uma incumbência: dePrefeituras, têm uma população total pouco inferior a 8 milhões veria, quando a situação permitisse,
de habitantes.
assumir a prefeitura de São Luís do
A vitória de um candidato brizolista em São Luís não vai
Maranhão. Jackson, ligado a Neiva e
significar uma Prefeitura de oposição ao governador Cafeteira ao ex-governador Leonel Brizola,
nem ao presidente Sarney. Jackson Lago deixou claro que
seria importante peça no jogo polítipretende dialogar com os governos estadual e federal para fazer
co vislumbrado pelos exilados, que
sua administração. Chegou a utilizar a experiência de cirurgião
não tinham a menor noção de quanpara dizer que não consegue trabalhar sozinho. O PDT, pelos
do poderiam retornar à pátria.
resultados das urnas abertas até agora, está muito mal na
eleição para vereador. Deverá fazer apenas cinco, terá que
Quase 20 anos depois, Jackson
compor com outros partidos para chegar à maioria de 11.
Lago pode, finalmente, cumprir a
A União da Ilha, a coligação formada pelo PDT, PSDB,
missão e prestar contas a Leonel
PC do B, PCB e PSB, que me elegeu, sempre discutiu tudo.
Brizola e a Neiva Moreira, presidenVamos agora traçar nossa forma de governo", afirmou Jackson.
te e vice-presidente nacionais do
Todo seu secretariado será escolhido pela coligação e por
PDT. Agora, na prefeitura, ele não
futuros componentes da Aliança que vai governar São Luís. O precisará mais lutar pela volta ao
prefeito eleito acha que a política brasileira e também a sua
Brasil dos exilados. Já pode apoiar,
deve ser feita com base nas coligações.
no Maranhão as pretensões eleitorais de Brizola, que deseja chegar à
Presidência da República.
Enquanto aguardava uma oportunidade de chegar à prefeitura,
Jackson Lago não parou. Em 1974,
foi o deputado estadual mais votado
do Maranhão, pelo então MDB ; em
PANTANAL MATOGROSSENSE · 3 vezes sem Mos
14 dias incluindo compras na Bollvia e Paraguai com os melhores hotéis Saldas:
1978, ficou numa das suplências de
Nov. 16 e 30: Dez. 07 e 20: Jan. 04, 11. 18 e 25: Fev. 01 , 08. 15 e 22
deputado federal, em 1979, começou
CIDADE DA CRIANÇA -2 vezessemjuros
.
.
.
.
a articular com Brizola, em Portugal,
3 Dias com Hotel Mofarrej incluindo Playcenter, Stmba. Safan. Exottquanum.
Saída : Nov. 25 : Dez. 09. 16 e 30; Jan. 06. 13, 20 e 27
meses antes do retorno do exCAMPOS DO JORDÃO ·Rodoviário - 3 dias - Salda. Nov 25
governador ao Brasil, a reestruturaDADES liiSTORICAS- Ferro-Aéreo- Duraçao 4 dias. Nov. 25 Dez.
ção do PTB (a sigla foi perdida na
justiça e surgiu então o PDT), em

1982, disputou uma vaga de deputado federal pelo PDT. Em 1985,
concorreu à prefeitura, obtendo
17,3% dos votos. Em 1986, candidatou-se novamente a deputado federal pelo PDT, alcançando mais de 40
mil votos, insuficientes para a obtenção do quociente eleitoral. Em 1987
foi nomeado pelo governador Epitácio Cafeteira secretário da Saúde,
cargo do qual se desincompatibilizou
para disputar a Prefeitura.
Toda a família de Jackson Lago
tem vivência política. Um dos seus
irmãos, Wagner Lago, é deputado
federal pelo PMDB e tem muita
intimidade com o presidente Sarney.
A irmã, Bete Lago, é deputada estadual pelo PDT e disputa a prefeitura
de Bacabal com o vice-governador
João Alberto. Jackson Lago tem três
filhos: Ludmila, Igor (que estuda
medicina em Cuba) e Luciana. Intitula-se socialista.

que os partidários (la ep•••<>iia fed~
ral Vilma Maia (PDT nns-PFI'PCB) estavam esperando para ertcher a cidade de bandeiras, acionar a
buzina dos carros e soltar fogos dt
artifícios em todos os bairros da
capital.
I
No pronunciamento, o candidatp
do PMDB culpou a atua!conjuntuna
nacional pela sua derrota. Segunct:o
Henrique Alves, que é filho do ministro da Administração, Aluízio Nves, as greves e os altos índic~s
inflacionários conseguiram ser mais
fortes perante o povo do ' que às
propostas sérias que apresentou d*nmte a campanha para administr~
Natal.
,
Enquanto Henrique Alves se lamentava, através do vídeo, os assessores de Vilma Maia davam os últimos retoques na passeata da vitória
que começou logo em seguida, com
movimentação em todos os bairros,
para varar a madrugada. A comemoração esteve aberta para todos e S,ó
uma exigência era feita: levar um
candeeiro ou uma vela para responder aos que mandaram apagar as
luzes da cidade quando da passeata
de encerramento da campanha de
Vilma Maia.
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PROGRAMA DE 15 e 17 DIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bayslde
City Tour em Miami (The Falls)
Passeio de Barco (Residências milionárias)
Bayhill
Viagem pela costa da Flórida
Cabo Kennedy (lmax Theatre)
Medieval Times ou Arabian Nlghts
Grand-Prix GRANTUR de Kart
Passaporte 4 dias DISNEY/EPCOT
Busch Gardens
Shopping
C~Ul!IRO u.a h
Seawortd
· .
~" lAtO
Rosie O'Gradys
INCWIDO
Festa para Debutantes
Florida Mall
Lake Buena Vista
Mystery Fun House
Boardwalk and Baseball
Guia especializado durante todo o percurso
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Cerca de 40 mil pessoas pularam e cantaram até a
madrugada de ontem, na festa da vitória do PT, que
fechou o trânsito em dois quarteirões da movimentada
Avenida Paulista. No final da tarde de sexta-feira, o trio
elétrico Gabriela já havia se instalado em frente ao
prédio da , TV Gazeta. A prefeita eleita de São Paulo,
Luíza Erondina, compareceu acompanhada do deputado
Luiz Ignácio Lula da Sl1va, candidato à Presidência da

República pelo PT, e o presidente da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Jair Meneguelli, além do vere~
dor Eduardo Matarazzo Suplicy, que obteve a maiqr
votação em São Paulo. "Esta brava Erondina, criatura
da caatinga, vai salvar São Paulo", festejava, emocionado, o publicitário Carlito Maia, enquanto o trio elétrido
tocava Festa do Interior, o frevo gravado por Gal Costa
que se tornou uma espécie de hino do partido.
'
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Brasil

JORNAL DO BRASU.

Resultado da eleição no Rio não sai antes de quartiJ;
Funcionários do Serpro de Niterói,
onde estão sendo processados os boletins
de uma enviados das juntas apuradoras,
calculam que o resultado das eleições no
Rio não sai antes de quarta ou quintafeira . O presidente do TRE, desembargador Fonseca Passos, que havia prometido
os resultados para esta segunda-feira,
ampliou o prazo para terça-feira à noite
ou quarta de manhã. Mas mesmo com
equipes reforçadas, tanto do TRE quanto
do Serpro - que convocou gente de
Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis, fazendo turnos de até 17 horas de
trabalho, o tribunal não conseguiu até
ontem à tarde concluir nem a soma de
10% dos 12.458 boletins que deverão ser
totalizados para que o município do Rio e
mais as cidades de Campos, São Gonçalo, Niterói, São João do Meriti, Nova
Iguaçu e Caxias- 75% do eleitorado do
estado - saibam quem venceu as eleições de 15 de novembro.
O TRE cakulava totalizar até a meianoite de anteontem 10% dos boletinas.
Mas até o final da tarde de ontem, cinco
dias após as eleições, tudo o que se tinha
da votação realizada nos sete municípios,
mesmo em relação à votação para prefeito, eram cálculos a partir da contagem
feitas precariamente pelos partidos. Para
as Câmaras, inclusive a do Rio, não
existem nem projeções, já que os totais
dos mapas apurados até agora são do
conhecimento apenas do TRE. Só há as
estimativas dos partidos sobre quantos
candidatos deverão eleger.
Este ano, nenhuma agremiação montou esquema de totalização a nível profissional, como fez o PDT em 1982, quando
venceu as eleições para governador do
Rio e denunciou o escândalo da Proconsult- segundo o partido, uma tentativa,
não confirmada, de fraudar as eleições
em favor do então candidato do PDS,
Moreira Franco.
Desencontro - O presidente
do TRE prometeu às 18h de ontem
entregar uma primeira parcial às 20h,
com o resultados de apenas 8,19% das
umas. Isso corresponderia à apuração de
apenas 1.020 umas, ou seja, 204 totalizadas por dia. Nesse ritmo, seriam necessários 61 dias para a totalização das 12.458
umas. A apuração, portanto, só acabaria
22 dias da data prevista para a posse dos
O:ovos prefeitos.
Juízes e funcionários do TRE tentam
desde anteontem compensar o atraso corrigindo os erros dos boletins sem precisar
devolvê-los para as 26 wnas eleitorais,
grande parte das quais já com os trabalhos encerrados. De acordo com esses
funcionários, o erro mais comum é a não
coincidência das somas parciais dos boletins com o total inscrito na folha de rosto.
No entanto, também chegam ao Serpro
boletins com folhas a menos e até sem as
somas.
Ao apresentar o projeto de totalização feito lo Serpro, cerca de um mês
antes oas eleições, o juiz corregedor do
erto C ei • disse que o re-

Resultados saem mais
cedo em Porto Alegre

Saturnino procura Marcello

PORTO ALEGRE - 0 TRE gaúcho
anunciou oficialmente ontem o resultado das
eleições em Porto Alegre, fazendo com que a
capital tenha sido a primeira entre as grandes
cidades a ter concluída a apuração, graças ao
sistema on line de computação desenvolvido
pela Empresa de Processamento de Dados do
Rio Grande do Sul (Procergs). Olívio Dutra, da
Frente Popular (PT-PCB-PSDB), venceu com
247.517 votos. O número de votos válidos foi de
656.215, com 60.494 em branco e 23.976 nulos.
A Câmara de Vereadores, com 30 cadeiras,
apresentou nesta eleição um dos mais altos
indices de renovação da sua história, entre os 33
vereadores eleitos, apenas nove já ocuparam as
cadeiras do legislativo municipal. A Frente Popular (PT-PCB-PSDB) elegeu 10 vereadores, o
PDT outros 11, o PMDB e a ADP
(PDSIPTB/PFL) cinco cada um, o PL, apenas
um vereador e o PSB também um.
Pelos dados oficiais do TRE, o candidato do
PDT Carlos Araújo obteve 158.256 votos, seguido de Guilherme Villela (da ADP) com 93.862.
Antônio Britto, do PMDB, ficou com 72.097
votos, Sérgio Jockymann , com 48.627. Os dois
últimos colocados foram Fúlvio Petracco, do
PSB , com 13.185, e Raul Carrion, do PC do B,
com 2.671 votos.

O

prefeito do Rio de Janeiro, Satumino Braga, telefonou na noite de ~exta· feira para o
vice-prefeito eleito, Roberto D'Avila, para dizerlhe que aguarda a visÍta do seu sucessor, Marcello
Alencar, do PDT, a fim de que os dois iniciem a
transição do governo municipal. Marcello estava
em São Paulo na sexta-feira à noite, participando
de um programa de TV com outros prefeitos
recém-eleitos, e soube ontem à tarde do telefonema de Satumino, tão logo desembarcou.
Ele vai aguardar apenas a confirmação oficial
da vitória do PDT para ir ao Palácio da Cidade
com sua equipe de transição, que iá está estudando medidas emergenciais pára ·o saneamento
financeiro da prefeitura. "Nosso encontro deve
ter um caráter pragmático. Devo levar um roteiro
de providências que eu gostaria que Satumino
levasse em conta. Não quero conversar sobre o
óbvio nem fazer apenas uma visita de cortesia.
Precisamos tratar do interesse público" disse
Marcello.

D'Ávila disse que Satumino mostrou-se disposto a fazer a transição "da forma mais aberftl e . '
democrática". Marcello formou vários gruP.<JS, · ,
divididos por temas, para tratar da transição1 O .
grupo das finanças é formado pelos deputa os 1
César Maia e Eduardo Chuay e pelos economistas ·
Arnaldo Mourthé , Teodoro Buarque de Holanda
e Tito Ryff. Esta é a área mais delicada1da
transição ....É importante que Satumino dê tra'ns- ·
parência à sua administração. Quero conhecer os · 1
números na sua verdadeira grandeza", disse Marcello.
Frente - O futuro prefeito do Rio apro- ·
veitou o fim de semana para prosseguir na
articulação de uma frente dos prefeitos recémeleitos que devem se juntar para tratar de um
problema comum: o endividamento. Onteqt à .
tarde ele telefonou para o virtual prefeitO) de . •
Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSB), e vai P!D- '
curar ainda os prefeitos eleitos Guilherme Pai- :
meira (PFL), de Maceió, Olívio Dutra (PT), de :
Porto Alegre, e Wilma Maia (PDT), de Natal.
Marcello quer promover um encontro de todos os : 1
prefeitos recém-eleitos antes mesmo de assumi- ·
rem seus cargos. "O encontro deve ser feito assim : 1
que a Justiça Eleitoral proclamar os resultados. ·
Não vamos ter tempo de descansar. A maioria . 1
das cidades têm prazos de carência e amortiza- :
ções das suas dívidas que são inexequíveis", disse. .

Sistema 'on line'
é mais eficiente

Reclamações
No TRE, estão crescendo as denúncias de irregularidades na
apuração dos votos das juntas apuradoras de vários municípios do Rio.
Até sexta-feira, já havia 15 umas impugnadas, que serão julgadas
depois do resultado oficial das eleições municipais. As principais são:
• Na junta apuradora da 23" Zona Eleitoral, no Engenho Novo, os
fiscais credenciados pelos partidos foram impedidos de se aproximar das
mesas de contagem dos votos. A denúncia também foi feita na Hl" e 11"
junta apuradora, onde foram colocadas tábuas em volta das mesas, para
dificultar o acesso, formando o que os candidatos estão chamando de
currais eleiJorais.
• No Fluminense Futebol Oube, em Laranjeiras, onde funciona a 16"
junta de apuração, foram abertas duas umas de uma única mesa ao
mesmo tempo, o que é proibido pelo TRE. A contagem de votos de
uma uma só pode começar depois que o boletim da anterior estiver
completamente preenchido e assinado pelos componentes da turma.
• Em uma das juntas apuradoras da 7" Zona Eleitoral, na Tijuca, foi
preenchido boletim onde constavam 450 votos, mas a folha de votação
registra o comparecimento de 433 eleitores. A uma foi impugnada por
incoincidência. Seus votos terão que ser recontados.
• Em Nova Iguaçu , uma uma da 84" Zona Eleitoral apresentava marcas
de violação, antes de iniciada a contagem de votos, e foi imediatamente
impugnada por vários partidos.
• Na 10" junta apuradora da 10" Zona Eleitoral, em Quintino, os votos
dos candidatos a vereador do PC do B e do PCB estão sendo registrados
erradamente nos boletins. Os mesários estão confundindo os números
do PCB, 23, com o do PC do B, 24. Os mesários aumentam a confusão
porque não sabem distiogüir os dois partidos.
• No Riocentro, onde foram apurados os votos da 13" Zona Eleitorala maior do pais - foram encontrados quase 300 votos com a mesma
caligrafia, nas umas 680, 681, 683 e 686 em favor do candidato a
vereador Delfim Aguiar, do PFL. As urnas 681 e 683 foram impugnadas
a pedido dos fiscais de todos os partidos.
• A candidato Cristina Reis, do PSDB, ficou surpreendida com a
votação da 66• seção eleitoral, também da 13" Zona Eleitoral, onde não
encontrou nenhum voto para ela. Nem o seu próprio. Já a mãe do
candidato Otávio Leite, do PDT, votou na 30" se ·o da 23" Zona

Prefeito telefonou
para D 'Á vila e quer
iniciar a transição

A capital gaúcha só conseguiu ser a primeira
das grandes cidades a encerrar o processo de
votação - o resultado oficial foi encerrado pelo
TREna sexta-feira à noite, e anunciado oficialmente ontem pela manhã - graças ao sistema
on line - a digitação de dados tem resposta
imediata - com software desenvolvido pela
empresa de processamento de dados (Procergs)
que processa os resultados das eleições para o
TRE gaúcho desde 1986. Em 1985, o serviço foi
efetuado pelo Serpro, mas já a partir do ano
seguinte o Procergs desenvolveu um software
básico compatível com as necessidades do TRE,
e desde então é a empresa gaúcha que vem
tendo prioridade.
O presidente da Procergs, Solon Lemos
Pinto, disse que além de criar uma base de dados
importante para os políticos, TRE, técnicos,
cientistas e a própria imprensa, o serviço desenvolvido pela Procergs oferece também outros.
subprodutos, como um mapeamento completo
dos bairros da cápital e qual o desempenho de
cada candidato nesses bairros.
A grande diferença entre o serviço da Procergs e os demais serviços que usaram o processamento por computador na apuração no centro
do pafs, foi, segundo Sólon Pinto, a colocação
dos resultados apurados nas juntas diretamente
para os terminais. Isto é, foi evitado o passeio
dos resultados até os computadores do TRE.
"Colocamos os terminais nâs juntas apuradoras,
e à medida que eles eram lidos pelos escrutinadores já eram computados nas máquinas, que já
•
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corregedor do

TRE, rooerto Craveiro, disse que o resuhado seria anunciado em três dias. Na
cerimônia de lançamento do programa,
no dia seguinte à votação, dia 16, na
estação do Serpro no Horto, Zona Sul do
Rio, Craveiro já corrigiu a previsão: o
resultado seria conhecido em cinco ou
seis dias, disse. Em ambas as ocasiões, o
gerente do programa, Ricardo Sá Freire,
informou que o TRE não forneceria
resultados parciais, para que a apuração
não fosse interrompida.

Cabo Frio -

O deputado estadual do PFL Ivo Saldanha, 42, venceu as eleições
para a Prefeitura de Cabo Frjo.
com 13.848 votos (faltando
apenas a apuração de três urnas). O concorrente de Saldanha, José Bonifácio, do PDT,
teve 11.484 votos e o candidato
do PMDB, Otime dos Santos,
ficou em terceiro lugar, com
8.471 votos.
Aumento - As passagens dos ônibus de Teresina
tiveram um aumento de 39%
logo depois das eleições. Para.
a população, o fato teve o
mesmo sabor do descongelamento de preços ocorrido logo
depois das eleições de 86. o
secretário de Transportes da
capital piauiense, Ricardo
Freitas, disse que o aumento
não teve qualquer caráter político.

Nova eleição-

Os
eleitores de Santa Cruz Cabrália, na Bahia, terão de votar
novamente, em data a ser marcada pelo TRE, para escolher
seus candidatos à Prefeitura e à
Câmara Municipal. É que a
Justiça Eleitoral invalidou a
eleição em todas as oito seções
eleitorais da sede, onde um
grupo de pessoas destruiu quatro umas cheias de votos.

Arraes -

Sob o argumento de que "o povo deu um
freio de arrumação no quadro
polftico brasileiro", ao obrigar
todos os políticos a rever suas
posições, o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, considerou que o fracasso do
PMDB nas eleições pode levar
o partido a avançar, se tentar
corrigir os erros cometidos pela Nova República.

Simon -

O governador
do Rio Grande do Sul, Pedro
Simon, afirmou ontem que a
vitória de Olfvio Dutra em
Porto Alegre vai ajudá-lo.
"Para mim , que sou uma pessoa identificada com os problemas sociais, o que o Olívio
fizer voltado para o social eu
vou copiar, e o que nos servir
de bandeira para avançar, vamos avançar", disse ele.
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candidatO Otávio Leite, do PDT, votou na
seção da 23" Zona
Eleitoral, em Magalhães Bastos, mas ele teve votação zero nessa urna.
• Em Magé, onde funciona a 110' Zona Eleitoral, o PT está denunciando que os juízes só estão permitindo a presença de um fiscal de partido
por junta - composta por cinco mesas apuradoras-, quando o TRE
permite um fiscal por mesa.
• O parentesco está prejudicando os candidatos Abelardo Goulart, da
coligação PMDB-PFL, que concorre à Prefeitura de ltaguaí, e Abelardo
Goulart Filho, do PDT, postulante à Câmara Municipal. Os votos do
filho estão sendo marcados para o pai, embora sejam escritos no local
reservado para os candidatos a vereador.
• Os dirigentes do PS solicitaram a anulação da eleição em São
Gonçalo porque o nome do partido não constou da cédula única.

iam totalizando os votos, com o controle do juiz
eleitoral", explicou o juiz eleitoral Daniel Tozzi,
do TRE, orgulhoso do serviço deste ano.
O serviço da Procergs teve um custo de Cz$
54 milhões, sendo que CzS 34 milhões foram
alocados pelo próprio tribunal e os restantes
Cz$ 20 milhões pelo governo do estado, já que a
Procergs é uma empresa estatal. As máquinas
usadas no processamento foram um computador
dq grande porte Burroughs, com terminais Scopus, e impressoras Elebra.
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eleitoral do PFL na TV, Luís Alberto Cavalcanti, disse porém que a imagem é pública e o
partido fez uso de uma imagem pública: "Se
puder vai continuar utilizando", disse.
As queixas da Globo são referentes ao uso
de imagens dos seus repórteres Alexandre
Garcia e Lilian Wite Fibe. O primeiro informa'
no programa Eleições 88, da emissora, ~ue a'
eleição em Recife "está praticamente dec1dida
- o PFL na frente". A repórter mostra'
imagens do resultado da Pesquisa Ibope/Rede
Globo, retransmitida pelo PFL quase na íntegra, usando também a voz, em off, de locutores da Globo.
Segundo Cleo Niceas, a questão de ética
levantada pela Globo também se estende a'
outros pontos: "Nossa imagem, utilizada pelo'
PFL, acaba aparecendo em todas as emissora
de televisão", explicou, "e isso não é ético."
Dependendo do que decidir o juiz eleitol
ral, a propaganda em Recife pode sofrer
muitas modificações. O mesmo PFL tem usado
uma vinheta semelhante ao programa GloboCidade, mas a emissora ainda não a incluiu em
sua reclamação porque não tem certeza se
música utilizada é ou não de domínio público.
Já o PMDB tem utilizado um jingle da Rádio
Jornal do Comércio no seu programa eleitoral
que é transmitido por todas as emissoras d
capital.
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Márcia Kubitschek argumentou que o partido a que pertenceu Juscelino, PSD (extinto
em 1965, com o Ato Institucional n° 2), é
totalmente diferente do atual PSD. "O PSD
que está aí foi inventado pelo. ex-~inistro das
Minas e Energ1a do governo Flgue.tredo •.C.ésar
Cals. Não tem nada a ver com a stgla ongmal.
Os pessedistas estão hoje no PMDB, inclusive
eu".
A candidata Aurizete Menezes - que
entrou no páreo eleitoral do Rio há um mês,
no lugar do candidato do PSD que renunciou,
José Malta - diz que não vai desistir de
utilizar a imagem de Juscelino Kubitschek em
seu programa de propaganda eleitoral
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tlatos do Rio

Fernando
William
(PDT) - Médico e ex-militante do
PCB, Fernando William, casado 34 anos

. -:~

fo~ . responsável pela reaglutin~ção do~

'(PT)- Aos
la Comissão Naar, formado em
estrado em En'E. Rubens nas1o Jacarezinho,
~os numa fábrifamília. Come)()lítica na uniour das primei,o para a forma•ncluía os estu.emática. Quer
comunitários e
i favelas.

(PL) -Jornafessor universitá!OS, mora na Ilha
Z, quando deixou
llegre. Diretor do
te fundou há 12
lente da Associa' de 84 a 86, e
:reção do Rotary
er o vereador da
re possui 500 mil
IJre outras coisas,
la do Galeão e a
aulino Werneck.

nulitantes do partidão que escaparam da
repressão, na região da Leopoldina em
1978. Foi nessa época que ele comeÇou a
trabalhar em comunidades faveladas como Nova Holanda, Vigário Geral, Grotão
e Nova Brasília. Ex-presidente e fundador
da Associação dos Moradores da Penha
o~de. mora, Fernando participou da luta:
VItonosa, pela preservação da fazendinha
do IAPI, pulmão da Zona da Leopoldina,
ameaçada pela especulação imobiliária. A
primeira medida que a nova bancada de
vereadores deve tomar, segundo o candid~to~ é assinar um termo de compromisso
pubhco pelo fim das mordomias.

Anylcio Telle• (PV)- con

26 anos, é o candidato do PV na Zorn
Norte do Rio. Desenhista e projetista,
Anylcio foi diretor da Associação de Mo·
radares do Méier, de março de 86
janeiro de 88, quando idealizou a campa·
nha S.O.S Imperator, pela transformaçãl
desse tradicional cinema, ameaçado pelt
especulação imobiliária, num espaçc
cultural. Além disso, liderou as campa
nhas Pró-Terminal Rodoviário e Plant•
uma Vida, pela recuperação das praças ,
jardins do bai"o. Uma de suas proposta
é a arborização completa nas encostas
praças e ruas, principalmente nas Zona
Norte e Oeste.
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Mário Dias (PDT) - Pedia
tra, ex-militante do Partido Comunist
Brasileiro, integrado à ala ligada a Lui
~arlos Prestes, Má.rio participou dos me
v1mentos estudantis na década de 60 ,
depois de form_ar-se em Medicina pe
UFRJ, atuou JUnto ao Sindicato d1
Médicos, Sociedade de Medicina e Ciru
gia e Associação Médica do Estado d
Rio de Janeiro (Amerj). Sua platafom
coincide com os programas de saúc
(reaparelhamento dos postos e hospitar
saneamento básico e medicina prevent
va) e educação (expansão dos Cieps) d
PDT.

Arturo Netto (PSDB) S~u

a CUT-RJ.
do PDT

PIJ

Memon_a
~ ' ..~ r
,
uo· !eatro' Nadona~, u,m

ora ·<fo fun- :,
dos túncionáda Biblioteca
·rios da Previda, e da Agri-

FARAH
ativos, estatais,
sentados e pengarra e lealdade

forte é a produção cultural, principlamente cfe vídeos. Arturo um
jornalista de 30 anos, é precursdr das
salas de vídeo independente do Rio.
Criou, em 1983, junto com amigos, a
sala Trem Azul Arte, na Tijuca, e
durante três anos fez pesquisas sobre
cinema, teatro e vídeo em-universidades italianas. Em 85 trabalhou como
assessor de imprensa do encontro da
Comunidade Européia, em Milão.
Artuto Netto, de - origem italiana
participou, ,recentemente, do pfoJ'eto

e desde 17
como band? Sul, onde
greem 73, foi
Engenheiros
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produç~o de~ VI~eo sobr7 teatro. Pretende, se eleito, deseôvolver projeto
de criação de centros culturais de
bairros. Seu slogan é "Vote na
Cultura".

rogramas da semana.
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puouco J sera exerc100 nos termos e nos limites definidos em lei complementar. Ora, esta lei irá estabelecer
• tais limites. Em termos puramente jurídicos quem fizer
·• greve fora de tais previsões incorre em falta grave não
• protegida pela estabilidade.
Portanto, o Gustavo não precisa ficar preocupado. Se os funcionários públicos resolvessem nunca mais
trabalhar, remédios legais existiriam. Eles não estariam
cobertos por uma estabilidade tão ampla como protesta
o leitor.
É claro que movimentos legítimos e situações
serão regulados e previstos pela legislação.
O país atravessa um momento difícil até que
tenhamos um sistema jurídico que seja aceito·e possa
administrar os conflitos, pelo grau de legitimidade que
tenha. Esta é a característica de democracias estáveis.
Por enquanto, estamos saindo de uma fase em que lei e
violência foram muito confundidas, o autoritarismo
minou completamente a legitimidade do sistema jurídico. Até recuperar tudo isso, não vai ser fácil e ainda
demorará.
Quanto à carta do leitor Fausto, o lembrete de
que a exigência de prévio dissídio para a greve de
trabalhadores comuns está revogada pela força do
dispositivo constitucional mais amplo. E sobre suas
dúvidas a respeito de se os servidores públicos terão
entidades que possam deliberar pela greve, isto está
resolvido pela própria Constituição ao dar autorização
para a sindicalização e livre associação sindical.
Concordo com a observação de que a greve
depende de uma manifestação de maioria, em assembléia geral ou através de outro tipo de votação. Muito
se critica que, na política, alguns representantes decidem diferente ou para além do que os autorizariam os
representantes; o mesmo vfcio acontece quando uma
minoria toma, nos movimentos sociais, deliberações
por uma classe ou categoria ou por uma maioria
marginalizada do processo decisório. O desvio é o
mesmo.

Estabilidade de servidor
"Sou funcionária de Prefeitura, admitida em 1983 como
auxiliar de administração, regime CLT; fui promovida a
secretária-geral da Prefeitura. Sou estável no Serviço
Público?" Leila Márcia Magalhães Gervásio (Nova Era
-MG).

A carta da Leila refere-se ao Art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias que concede
estabilidade a servidores com cinco anos continuados,
mesmo que não tenham sido admitidos por concurso.
O disposto no referido artigo não se aplica a
cargos de confiança ou em comissão, salvo se se tratar
de servidor.
A missiva não contém dados importantes. Mas a
leitora foi admitida como servidora, contratada pelo
regime CLT, para uma função que não era de confiança. Muito provavelmente o cargo que hoje desempenha, secretária-geral do municfpio, seja uma função de
confiança.
Com os dados que se têm, a opinião é de que ela
realmente é estável. Porém, não se trata de efetiva na
funçlo que agora exerce. Apenas estável como empregada pllblica. Não tem determinado cargo garantido, já
que a Constituição expressamente não efetiva os servidores, apenas assegura o emprego público pela estabili·
dade.

Seleção interna
"Gostaria de saber se os artigos 37 a 39 da Constituição
podem sugerir a lmposslbUidade de realização de proc:e.o leletlvo Interno". Maria Teresa Rebello (Braúlla
-DF).

A leitora levanta uma questão procedente, pots a
análise dos textos, a respeito da questão do processo
seletivo interno, é bastante difícil.
A dúvida é reforçada pelo fato do concurso não
mais se referir aos cargos de início de carreira, expressamente. A redação trata de investidura em geral (Art.
37, Inciso li).
Todavia, o Art. 39 estabelece a obrigação de cada
esfera administrativa- União, estados, Distrito Federal e municípios - ter um regime jurídico único para
seus servidores civis e um plano de carreira.
Parece razoável admitir-se que estes planos de
carreira, válidos para administração direta, autarquias
·e fundações, possam fixar o processo de seleção interna
para a ascenslo a outros cargos dentro da carreira.
Entretanto, isto só poderá acontecer como ascensão e
nunca no bloqueio à regra geral do concurso.
Outra indagação que se pode fazer é sobre as
empresas estatais. Elas estão agora submetidas às
regras trabalhistas das demais empresas (Art. 173,
parágrafo 1°). Os processos de seleção não estarão
vinculados ao concurso público para tais empresas?
No cas,o da pergunta da leitora, a situação é
complexa, mas pode se admitir o processo seletivo
interno como ascensão funcional. O discutível vai ser
delimitar até onde este tipo de seleção representa uma
continuidade da carreira funcional e quando passa a
atingir o direito geral do concurso público. Mais um
ponto da Constituição onde será grande e demorada a
polêmica.

l' puu<:aa ~101 IIO~UIVIUCI, !JUI CII4UCIIllU.\.,CISO naO 0 IOr,
·r o mesmo Art. 39 determina que cada esfera do
•r poder público instituirá um regime jurídico único
· para os seus servidores, aqui abrangidos os das
·r autarquias e fundações. Nessa oportunidade , a
" questão poderá ser bem resolvida.
O Art. 169 não se aplicará se houver uma
·< decisão da Justiça reconhecendo um direito do
' empregado. Porque não se trataria de concessão de
3 vantagem ou aumento da remunerção e sim reco) nhecimento de um direito que não era atendido.
L
Quanto a direito adquirido, se ele fere frontal- mente a nova Constituição , não existe. Em oportunidade anterior esta coluna analisou tais situações.
r
Não conhecendo detalhes da situação, o que se
Jr pode dizer é que se o resultado da ação trabalhista
.· não lhe for favorável, deve tratar do problema para
~~1 a futura legislação municipal que vai organizar o
. plano de carreira e o regime jurídico único dos
1~ servidores, inclusive os de fundações públicas.
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"Queria saber se pela Constituição os idosos
devem ter transporte urbano gratuito". Alfredo
Rosenbnaun (Rio).
O parágrafo segundo do Art. 230 da nova
Constituição é afirmativo, não tem qualquer referência a lei regulamentar e é auto-aplicável: "Aos
maiores de sessenta e cinco anos é garantida a
gratuidade dos transportes coletivos urbanos."
Portanto, o Alfredo tem a sua resposta .. Está
vigorando já a determinação constitucional de gratuidade nos transportes coletivos urbanso para
maiores de 65 anos. Ela é auto-aplicável, não
necessita de legislação epecial.
No caso de que num determinado município
este preceito não esteja sendo respeitado, cabe
mandado de injunção contra a Prefeitura, poder
concedente e responsável pelo transporte coletivo
urbano. É de sua obrigação adotar as medidas
necessárias para a garantia do cumprimento da
norma constitucional.
O leitor levanta algumas dúvidas sobre a intenção dos constituintes. Ora, a eles cabia elaborar a
Constituição. Se ela não estiver sendo cumprida
num ponto , cabe a nós, como cidadãos, ao Judiciário como Poder e a todas as autoridades velar pelo
seu cumprimento, adotar as providências cabíveis.
O que não se pode, no assunto referido, é
duvidar da intenção, já que a norma não poderia ser
mais precisa, clara e incisiva. Quando a lei não é
cumprida, a culpa é de quem fez a lei ou de quem
não a cumpre.

Hora extra
"A duração da jornada normal de oito horas
impede o acréscimo de horas suplementares? E os
trabalhadores que faziam hora extra?" Pedro Go·
mes dos Santos (Rio).
•
O serviço extradordinário, a conhecida hora
~ extra, continua existindo ~ a Constitu~ção até pr~vê
i que sua remuneração seJa, no mímmo, supenor
~ 50% à da hora normai.Isto está escrito clara!lle.nte
~ no inciso XVI do Art. 7°, que trata dos direitos
~ trabalhistas:"Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à
i do normal."
s
Portanto, não foi revogada a hora extra. A
~ situação de quem já fazia uma jornada suplementar
~ continua nos mesmos termos como a CLT regula- mentava, e ainda tem a garantia de que o valor que
lhe será pago por este trabalho extraordinário será
pelo menos mais a metade da remuneração normal.
Por outro lado, o dispositivo que implantou as
44 horas semanais de jornada permite a compensa·
ção. Isto é, um empregado pode trabalhar mais do
que oito horas por dia para ter o sábado completa·
mente livre.
Estes dois aspectos já existiam anteriormente.
A legislação previa oito horas diárias, somando 48
semanais. Mas o empregado podia trabalhar mais
de oito para ter o sábado inglês, ou mesmo o sábado
totalmente livre.
É preciso entender: o que houve foi uma
redução de quatro hoas na jornada semanal. De 48
horas para 44. A jornada diária era de oito e
continua sendo de oito horas. A compensação pode
haver. A hora extra continua existindo e a Consti~ tuição preocupou-se apenas em fixar-lhe uma rem~
~ neração garantida maior do que a do horáno
normal.
Portanto, no caso levantado, ele pode conti·
nuar fazendo esse serviço extra. O pagamento de
cada hora extraordinária será em, pelo menos, 50%
a mais do que a hora normal. Se um acordo coletivo
já previa remuneração maior do que essa, continua
valendo.
Como agora a jornada semanal é de 44 horas,
esse trabalhador citado na carta deverá ter uma
redução de quatro horas no total que trabalha, sem
perda salarial.
Várias são as confusões que estão surgindo
pelo grande debate travado em torno da jornada de
trabalho, sem que as pessoas - empresários e
empregados - tenham lido o texto constitucional.
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Estabilidade de servidor
"Sou funcionária de Prefeitura, admitida em 1983 como
auxiliar de administração, regime CLT; fui promovida a
secretária-geral da Prefeitura. Sou estável no Serviço
Público?" LeiJa Márcia Magalhães Gervásio (Nova Era
-MG).
A carta da Leila refere-se ao Art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias que concede
estabilidade a servidores com cinco anos continuados,
mesmo que não tenham sido admitidos por concurso.
O disposto no referido artigo não se aplica a
cargos de confiança ou em comissão, salvo se se tratar
de servidor.
A missiva não contém dados importantes. Mas a
leitora foi admitida como servidora, contratada pelo
regime CLT, para uma função que não era de confiança. Muito provavelmente o cargo que hoje desempenha, secretária-geral do município, seja uma função de
confiança.
Com os dados que se têm, a opinião é de que ela
realmente é estável. Porém, não se trata de efetiva na
função que agora exerce. Apenas estável como empregada p\lblica. Não tem determinado cargo garantido, já
que a Constituição expressamente não efetiva os servidores, apenas assegura o emprego público pela estabilidade.

Yida Nova
Equiparação salarial

Vida Nova
"Com os dispositivos sobre greve e
estabilidade dos
servidores públicos, todos os fun- ·
clonários podem ir
para casa, agora, e
nunca mais trabalharem." Gustavo
Borges (Rio). "0
Pais está mergulhado em greves.
Na legislação trabalhista é imprescindível o dissídio
coletivo para a declaração judicial da legalidade ou não
do movimento~ Como fica para os funcionários públicos?" Fausto Vicente Monteiro de Sá (Goiânia - GO).
Os dois leitores manifestam preocupações com o número de greves de funcionários públicos e, na verdade,
utilizam suas cartas para criticá-las.
O objetivo desta coluna é a análise de dispositivos
constitucionais e a elucidação de dúvidas a seu respeito.
Sobre a questão da greve, há diferença entre a
regra para os trabalhadores em geral (Art. 9<>) e a que
se refere aos servidores públicos civis (Art. 37, VI).
Esta última diz que o direito de greve (para o servidor
público) será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar. Ora, esta lei irá estabelecer
tais limites. Em termos puramente jurídicos quem fizer
greve fora de tais previsões incorre em falta grave não
protegida pela estabilidade.
Portanto, o Gustavo não precisa ficar preocupado. Se os funcionários públicos resolvessem nunca mais
trabalhar, remédios legais existiriam. Eles não estariam
cobertos por uma estabilidade tão ampla como protesta
o leitor.
É claro que movimentos legítimos e situações
serão regulados e previstos pela legislação.
O país atravessa um momento difícil até que
tenhamos um sistema jurídico que seja aceito·e possa
administrar os conflitos, pelo grau de legitimidade que
tenha. Esta é a característica de democracias estáveis.
Por enquanto, estamos saindo de uma fase em que lei e
violência foram muito confundidas, o autoritarismo
minou completamente a legitimidade do sistema jurídico. Até recuperar tudo isso, não vai ser fácil e ainda
demorará.
Quanto à carta do leitor Fausto, o lembrete de
que a exigência de prévio dissídio para a greve de
trabalhadores comuns está revogada pela força do
dispositivo constitucional mais amplo. E sobre suas
dúvidas a respeito de se os servidores públicos terão
entidades que possam deliberar pela greve, isto está
resolvido pela própria Constituição ao dar autorização
para a sindicalização e livre associação sindical.
Concordo com a observação de que a greve
depende de uma manifestação de maioria, em assembléia geral ou através de outro tipo de votação. Muito
se critica que, na política, alguns representantes decidem diferente ou para além do que os autorizariam os
representantes; o mesmo vício acontece quando uma
minoria toma, nos movimentos sociais, deliberações
por uma classe ou categoria ou _por uma maioria
marginalizada do processo decisório. O desvio é o
mesmo.
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"Trabalho nu ma IIII!P--11!111!!~111111!-!11fundação municipal e .-:~~~~~~=~~~~
estou reclamando
isonomia, pois faço
s as mesmas coisas que
r outro colega. Meu
i advogado disse que
.~ não tenho direito pe>l la nova Constituição,
. em face dos Arts. 37,
7 XIII e 169 parágrafo
r. único". Dario Castro
)l (Rio).
l·
Não se têm to.. dos os dados para
'f. analisar a situação
. . _
.
pessoal do leitor. A ConstttUtçao garante il tson:~ omia entre servidores da administração direta
' dos três Poderes~ e dentro de cada um dos Poderes.
Isto está muito claro no Art. 39, parágrafo 1°, ao
-1: qual se reporta, inclusive, o citado inciso XIII do
)' Art. 37.
r
Todavia, o problema de uma fundação fica
.5 mais difícil. Provavelmente o leitor é servidor
·:! regido pela CLT e de acordo com esta a questão
1, poderá ser resolvida , por enquanto.Caso não o for ,
·r o mesmo Art. 39 determina que cada esfera do
'( poder público instituirá um regime jurídico único
: para os seus servidores , aqui abrangidos os das
1
. autarquias e fundações. Nessa oportunidade , a
oi questão poderá ser bem resolvida .
O Art. 169 não se aplicará se houver uma
·? decisão da Justiça reconhecendo um direito do
7
empregado. Porque não se trataria de concessão de
s vantagem ou aumento da remunerção e sim reco) nhecimento de um direito que não era atendido.
L
Quanto a direito adquirido , se ele fere frontal- mente a nova Constituição, não existe. Em oportunidade anterior esta coluna analisou tais situações.
.1
Não conhecendo detalhes da situação, o que se
~~ pode dizer é que se o resultado da ação trabalhista
,·1 não lhe for favorável, deve tratar do problema para
) a futura legislação municipal que vai organizar o
.; plano de carreira e o regime jurídico único dos
11 servidores, inclusive os de fundações públicas.

. Transporte de idosos
"Queria saber se pela Constituição os idosos
J: devem ter transporte urbano gratuito". Alfredo
Rosenbnaun (Rio).
'
O parágrafo segundo do Art. 230 da nova
1 Constituição é afirmativo , não tem qualquer refe~. rência a lei regulamentar e é auto-aplicável: "Aos
maiores de sessenta e cinco anos é garantida a
n gratuidade dos transportes coletivos urbanos."
'
Portanto, o Alfredo tem a sua resposta . .Está
' vigorando já a determinação constitucional de gra, tuidade nos transportes coletivos urbanso para
· maiores de 65 anos. Ela é auto-aplicável, não
r necessita de legislação epecial.
No caso de que num determinado município
" este preceito não esteja sendo respeitado, cabe
" mandado de injunção contra a Prefeitura, poder
concedente e responsável pelo transporte coletivo
1 . urbano. É de sua obrigação adotar as medidas
necessárias para a garantia do cumprimento da
norma constitucional.
O leitor levanta algumas dúvidas sobre a intenção dos constituintes. Ora , a eles cabia elaborar a
Constituição. Se ela não estiver sendo cumprida
num ponto, cabe a nós, como cidadãos , ao Judiciário como Poder e a todas as autoridades velar pelo
seu cumprimento, adotar as providências cabíveis.
O que não se pode, no assunto referido, é
duvidar da intenção, já que a norma não poderia ser
mais precisa, clara e incisiva. Quando a lei não é
cumprida, a culpa é de quem fez a lei ou de quem
não a cumpre.
y

Hora extra
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"A duração da jornada normal de oito horas
impede o acréscimo de horas suplementares? E os
trabalhadores que faziam hora extra?" Pedro Gomes dos Santos (Rio).
O serviço extradordinário, a conhecida hora
extra, continua exist~ndo ~ a Consti~u~ção até pr~vê
que sua remuneraçao seJa, no mmtmo, supenor
50% à da hora normai.Isto está escrito claramente
no inciso XVI do Art. 7°, que trata dos direitos
trabalhistas:"Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à
do normal."
Portanto, não foi revogada a hora extra. A
situação de quem já fazia uma jornada suplementar
continua nos mesmos termos como a CLT regulamentava, e ainda tem a garantia de que o valor que
lhe será pago por este trabalho extraordinário será
pelo menos mais a metade da remuneração normal.
Por outro lado , o dispositivo que implantou as
A A L. .- - -.-.,..., _ .,.. ..,.,.. ;...,
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Literatura jurídica
"Sou estudante de ... ·7l~~~~~~~~·
reito e estou toafuso.
Com a nova Constitui- r~~!!õ!!'.!l~~~~~l__,
ção, quais as áreas da
fit«atura jurídica que;
sofrerão reformulações? Há rilrtos em
montar uma biblioteta?" Marcos (Rio).
Há duas questões diferentes para responder ao Marcos.
A primeira é que
a. litaratura jurídica,
discutindo princípios,
comparando correntes, é sempre atual, porqr.le, independente do que seja
concre~amente válido par(\ o país, embasa o debate e 0
entendimento das norma~ a escolha de caminhos.
A. segunda é que certas leis, disposições e artigos
de códigos_ realmente ficajm derrogados, a partir da
promulgaçao da ConstituiçiiO e é preciso ter cuidado ao
estudar a aplicação em cottcreto da lei.
. . A rec~mendação é nO',sentido de que o aluno de
direito contmue colecionamk> sua literatura doutrinária
e sua~ le~i~la~ões. Mas, compare sempre com os textos
c~nstitucionais novos para interpretar a aplicação ou
nao no caso brasileiro e atwl.
yamos a um exemplo prático. A Constituição
modificou profundamente as 'relações Jurídicas entre 0
h.ome'? e a m~lher na fami1ia ; a própria visão desta e a
Situ~çao dos filhos. Nestes campos, várias normas dos
c~digos, espe~ialmente o civil, estão ultrapassadas e
nao valem mais porque ferem o texto constitucional
· ~ão há mais o "cabeça dtl casal" e certos direito~
que tmha. Os filhos são iguais, havidos ou não durante
o casam~nto . Enfim.' essas e ootras alterações derruba~ artigos da legislação anterior, inclusive a dos
códigos.
Já se al:rtou na co.luna para o fato de que não há
uma revogaçao dos códigos e leis, em geral. A regra é
exatamente ao contrário: continuam todos em vigor
salvo .na9~eles artigos e dispositiwos que contrariem ~
Constitmçao.

L-.---------.!.1

Regime temporário
"Sou trabalhad~r em regime temporário, hoje
regulado pela Le1 6019, de 1974. Não recebemos
v~rios direitos trabalhistas. Coino fica a situação
diante da nova Constituição?" Sheyla de Souza
Ricart (Rio).
Na carta, a Sheyla narra que, prestando trabalho
d.e secretária executiva bilingüe, através de agênCia, recebe tratamento diferenciado em muitas
empresas. Por exemplo: há empresas que não
c~ncedem au~entos aos temporários, quando os
dao aos dema.Is empregados; ou não fornecem
aos t.emporános os tíquetes de refeição dos
demais.
. ~e~a noya Constituição, pàssa a ser um

pnnCI_PI~ básico dos direitos soci~is a "igualdade

de direitos entre o trabalhad~ com vínculo
empregatício permanente e o trabalhador avulso" (Art. 7° Inciso XXXIV da Constituição).
Portanto, a norma constitucional está asse~rando a ~gualdade de tratamento aos temporãnos. Já fOI referido em oportunidade anterior
~esta mesma ~lu~a, qu~ a aplicação ampla dest~
Igualdade de direitos va1 ocasionai multas dúvidas e divergências, que terminarão sendo resolvidas pela Justiça do Trabalho.
Como ponto de partida, está fixada a igualdade. Com base nesta, reclamações trabalhistas
podem s~r formuladas, o que, no caso dos
temporános, é até mais fácil, de vez que, encerrando a prestação de serviço numa determinada
empre~a, ,poderiam recorrer à Justiça para cobrar
seus drre1tos se não foram atendidos durante a
~urta relação de trabalho. Um outro aspecto
Importante é que os temporários assegurem-se
atr~~és .de uma t;>oa organização sindical, o que
~ac1litana negociações no caso de não serem
mclufdos nos dissídios coletivos dats empresas
obtendo até a fixação de tabelas de reqmneração:
No caso da Sheyla, e que será de outras
centenas de trabalhadores, o texto constitucional
serve como ~m referencial básico e inicial para
uma ~lteraçao nas relações de trabalho. Esta
sltuaçao de trabalhos prestados atrav~ de agências provocou muitos debates na CQn!ltituinte
que, em determinJdo momento, chegou a optar
e"! projetos, pela pr<;Jibição da intermediação d~
mao de obra. Todavia, o texto final foi omisso a
re11peito, derrotada a redação ant6rior.

Créditos trabalhistas
"Tenho um rilho que trabalhou numa empreiteira e
quer red~ar direitos como férias, 13° salário, horas
extras. Serao pagos pela nova Constituição? Os cinco
an?s de prescrição já estão valendo?" Anna Muniz
(Rio).
Se agora a empresa for condenada a pagar férias
atras~das, terá de pagá-las com mais um terço do
saláno. O mesmo acontece com hor extras
3o
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' 1Sou ·" doméstica,
trabalho há 3 anos numa
casa e gostaria de saber
os direitos· dO empregado doméstico' pela nova
Constituição." Suely
Apar~idá . Bosco (Rio).
"Qual o pef!:t\lltual a ser
pago ao INPS pelo empregado doméstico e pe·
lo 'empregador?'" Fernando· Duarque (Rio).
"Poderão ser descontadas dos salários dos empr:egados domésticos
.. : . ·-:
· .. . .! ·
parcelas sobre alimentação etc. ?".lJm grupo' de brasileiros :
(Rio).
No geral, .as questões levant~das pelos missivistas .
estão responclid~s na coluna· do dia 18 .de ·.setembro, à ·
exceção da. pergunta do Fernando ... O ,desconto para "a
Previdência e a contribuição do,patrão já. são previstos na .
atual legislação. Até uma nova lei a respeito, continuarão ,
CO!l}~. ,é hoj~: 10% é a parcela do. empregagor e 8% do
empr~gado,, ambas sobre o salário. Aconteg: que .m.\lit~ .
gente· não. paga, a Previdência. para seus emprega.dos .ou
vários destes não desejam e não possuem carteira profissional regularizada. Agora, como norma constitucional,
:esta obrigação ·é mais forte.
.. ~ · . · · · · -Sob r~ os direitos que a Suely tçrá, récorde-~: ·sal~rio
mínimo; irredutibilidade do salário; reponliQ semanal. remunerad~ 13° com base na remunetação dê" dezembro;
licença-gestan'te de 120 dias; férias anuaitremuneradas em.
mais um terço do salário; aviso prévio propórcion·at ao
tempo de serviço- a lei terá de regulamentar a proporciomrlidade -;-, não podendo ser inferior a trinta dias;
a~entádoria e integração à Previdência.
. : Qualito à pergunta formulada pelo grupo "anônimo"
~ M!lsileiros, é de se lembrar que os·descontos que podem·
ser feitos sobre salários já são regulados elJI lei que
esr.tbêlece perce~ttuais máximos. · Es,es d.e~contos P.Odem
:se·referir a alimentação ou moradia, por exemplo.. .E bom
consultar a legislação ex'istetlte á respeito ou até um posto
do Ministério do Trabalho. Alerte-se que a'regra já existe,
não sç trata de algo novo. A novidade é a' amplia~ dos
.direitos trabalhistas aplicados aos emp~gados domésticos.
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Imposto de appsentados
. . "A isenção para os apose,..tados é ,auto-aplicá.v.el o~
necessita de legislação?" Roberto Paiva de Mesquita (João
Pessoa-PB). "Tenho uma aposentadoria e o salário de um '
·emprego; devo pagar o trlleão?" Aldo Kenny (Rio). "Mi·
nha mãe é pensionista, tem 80 anos e paga imposto de
renda; a isenção é automátita ou devemos ~uerê-la?"
Marilda Pejelra (Rio).
·
Os leitóres retornam ao assunto do imp.osto de renda
.do_t- a~ntad6s, tratado nesta coluna no dia 15 de
~bto. Naquela oportunidade foi dada a opinião pes$0al de que a norma é auto-aplicável e de que' a referência
. •nos termos e filhites da Lei" a,penas atribui a uma futura
'Ji.tlislação o' direito de regular o.u. estabelecer limites. Por
es~a opinião, a norma constitucional entra. em vigor e
· produz efeitos. Porém, uma lei poderá dizer que a isenção
atingirá até um determinado valor, por exemplo.
Em todo o caso, é um assunto controvertido e que ou
será resolvido de imediato pela própria Receita Federal que já tem estudos sobre isenção de aposentadorias dos
que ~ssuam mais de 65 anos - ou auavês de medida
~udic1al.
_,
O caso do. Aldo é mais ~'~-~'lr.lt.l..-110
iitnda uma remuneração de tra8alluJ
:"O
t:tt:le 6
que a isenção atinja a sua aposentadoria e, por isto, ele se
livraria do trileão. Não é demais aguanlarJlS ill$truções da
eceita Federal, após a prornulgação tla Co~vtuição e se
elas não vierem, entrar com··ação' judicial. •
Quanto à mãe da Marilda, não haverá necessidade de
requerimento. Se tiver necessidade de declarar por outros
motivos, apresentará sua condição de isenta.
·
Além de alertar para a neces~idade de aguardar as
·instruções a respeito, é conveniente que se tenha presente
qpe esta imunidade ou isenção, como queiram, atinge.os
oventos dos aposentados maiores de 65 anos que vivam
clusivamente de rendimentos do trabalho assalariado.
.·.\l~~mpfo;se tiver cadernxta de poupançCL ]~surge uma
úyida que só •a regulamentação pode(á T,~:.sojver.
, .Réitero a ppinião de que o princípio seja aplicável de
ttnediato; mas, sem dúvida, haverá legislação e instruções
..ta Receita Federal para esclarecer alguns: pontos. Como
disse em oportunidade anterior, a·Constitiução, ao referir
"'no teffilOS 1l nos limites da._ lei", não condiciona,. a.
ap!ica(já:(r..d<1 'princípio à necessidade 'da elistênciã de umá.
lei. Permite a esta, no futuro e quando for editada, fazer
restrições e estabelecer condições. Trata-se de assunto ·
polêmico quanto a esta interpretação sobre a necessidade
ou não da lei.
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Domicílio eleitoral
"As disposições transitórias exigem quatro meses de
domicílio eleitoral, enquanto que a atual Constituição trata
de um ano. Como ficam os candidatos com tasos em
julgamento?"
Luiz Carlos Mann (Rio) .
Assunto delicado, este. No momento ,em qu-e se.
encerrou o prazo para registro de candidatOs, a exigência
de domicílio eleitoral no município era de · um ano. O
candidato foi inscrito sem esse pr:azQ ,de domicílio e a ·
Justiça indeferiu o seu registto. ·Ele recorreu e aguarda
julgamento. Então é promulgada a Constituição exigindo
somente quatro meses . .
Creio que para um candidato que no dia da promulgação da Constituição ainda esteja pendente de julgamento de seu recurso a respeito, será aplicado o novo prazo.
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!ViSãO é capaz ae
ato no caminho
es dessa regra,
cia por assessodatos a prefeito
'ritismo nas pestrecerão nos vímhã, com uma
;autela.
com as derrodente do PDS
1lo Richter, coJanha do exlluf à Prefeitura
J vamos atacar
(rney, nem o
jnutos diários de
Maluf vai cenllternativas para
paulistanos. No
parecer cercado
num bate-papo
,r aparecer como

mente:- t.m lugar de atacar o governo
federal, Joaquim Francisco vai sugerir
soluções para problemas específicos
da cidade, como a revitalização do
Rio Capibaribe e a urbanização de
favelas. "Não vamos responder a ataques dos adversários", adianta o assessor de comunicação do candidato,
Luiz Alberto Cavalcanti. "Achamos
que o povo é quem deve fazer isso".
O ex-governador Esperidião
Amin, candidato pelo PDS à Prefeitura de Florianópolis, um dos maiores
favoritos, em nível nacional, segundo
as pesquisas. Com um ,desempenho
em televisão temido pelos adversários, Amin vai tratar de divulgar seu
plano de governo, chamado "Proposta para o futuro", em lugar de desferir
golpes nos demais candidatos. "Apenas en passant vou apontar as falhas e
as mentiras", garante ele. "Nossa intenção é fazer um programa o mais
simples possível, porque o povo já
sabe que a culpa é do PMDB".

ll de
:ã o leva
antagem

nio Britto, do PMDB, não está preocupado com as luzes fortes e a tensão
natural dos estúdios. Ele freqüenta
ambientes assim há 18 anos. "A televisão bem usada pode acentuar certas
qualidades do candidato", afirma
Britto. "Mas se for mal usada acentua
os defeitos." Para quem, como ele,
conseguiu construir uma boa imagem,
em nível nacional, durante um momento dramático - o da agonia e
morte do presidente Tancredo Neves
-,a tarefa, certamente, não será das
mais difíceis.
Para o candidato do PDT em
Curitiba, Algaci Túlio, as dificuldades
certamente serão maiores. Como repórter policial com 30 anos de profissão, ele quer mostrar-se para o eleitorado acentuando seus feitos como
vereador e deputado estadual - tentanto passar ao largo dos distritos
policiais e das histórias criminais que
o fizeram famoso em Curitiba. "Vou
falar que conheço a cidade mais ~o
que os outros, o que é verdade", diz
ele. O candidato apresenta hoje , pela
última vez até a eleição, o "Programa
Algaci Túlio", que tem três horas e
meia de duração. Ele passará a
ocupar um espaço de apenas três
minutos no horário político eleitoral.
"Mesmo assim , vou ganhar", acredita.

rostumados às câ,isão e aos micronhecem os espe8 político, levam
vantagem sobre
~o vamos mudar
n 45% da prefe\ resume , a esse
~el pela campaSalvador, Duda
ecisamos."
lnhã, durante o
tito, o candidato
ador, Fernando
o formato do
~anço geral, que
1 há oito anos ,
~ha. Há 26 anos
seguir seu estilo
~eixas e denún'ara alcançar a
1

·e, num outro
al dos meios de
aída, conquista
~us adversários,
:o federal Anto~
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BANCOS DE SANGUE PÚBUCOS
1NmTU10 mADUAL DE MEMA101.081A- Rua Frei Caneca, 00 · Tel.:

:e. Piscina térmica e
:ada apartamento.
lar no. gerador próprio.
que falte luz no bairro,
~ descendo de elevador.
rn oportunidade.
~es mnda hoje.
rer e" para sempre.
à venda, não.
Projeto: Carlos Alberto Bittar

........

Mais um empreendimento

242-ID!O · De2~ a 6', de7:00às 16:00horas I Sábado, de7:00às 12:00horas
HOSPITAL DOIIERYIDORU DD mADD • M.I.E.- Rua Sacadura Cabral,
178·Saúde ·Te!.: 291·3131 R.287 · De~ a 6', de7:00 às ll:OOhoras
1NmTU10 NACIONAL DO CÂNCER ·INCA- Pça. Cruz Vermelha, 'l.l/ 2"
andar · Thl.: 292-4110-De2' a 6', de7:00às 15:00horas
IAIERJ- Rua Heruique Valadares, 107/4' andar· Pça. Cruz Vermelha
Te!.: 292-1272-De 2~ a 61, de8:00às 11:00 horas
UNIYERIIDADE FEDERAL DD RIO DE JANEIRO· UnJ- Av. Brigadeiro
ll'rompowsky, s/n? ·Ilha do Fundão· Thl.: 28(}-5522 R. 313 ·De 2" a 6~.
de 7:00às 14:00horas
ltiiTITU10 DE PEDIATRIA EPUERICULTURA MARTAGÃO GmEIRA
Av. Brigadeiro Trompowsky, sln?· Tels. : 280-5522 R. 778 · 590-4891· De 2• a
s~.de7 : 00às

14:00horas

·

MOIPITAL CARDDIO FONTES- Av. Menezes Cortes, 3245 · Jacarepaguá

Tel.: 392·3255 R. 159· De 2~ a 6~. de8:00às 12:00 horas
!IOIPITAL RAFln DE PAULA IOUZA- Estrada de Curicica, 2001
.Jacarepaguá. Te!.: 342-1200· De2~ a 61, de8:00às 12:00horas
IIOSPITAL IERAL DE BONIUCESIO- Av. umdres, 616 · Bonsucesso
fel. : 280-1348 · De 2• a 6~, de 8:00às 12:00 horas
_
IIOSPmL IERAL DE MOVA IIUAÇU- Estrada do Ambai, 956 · Paise
l'el.: 768-0171 · De 8:00 às 12:00 horas, inclusive aos sábados
IIOIPITAL UNIYERIITÁRIO ANtoNIO PEDRD- Rua Marquês Paraná, 303
::entro -Niterói· Thl.: 71~2828 - 0e2• a 6~, de7:00às 19: 00 horas
iábado e domingo, plantão de 24 horas
~ DD MEMOFfUCO- Rua Pardal Mallet, 'l.l· Thl.: 284-4922 · De 2" a 6~.
le7:00 às 12:00horas

DOAR SANGUE LEVANTAO ASTRAL. SEU E DO RIO.

Secretaria Estadual
de Saúde

H
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Vida Nova

Vidá Nova ·

Literatura jurídica
"Sou estudante. de ct- ~!!!!1111--1!1!~1111.!-~
reito e estou coafuso.
Com a nova Constitui- r~=~~~~~~!!!!!!L.,
ção, quais as áreas da
litératura jurídica qu~
sofrerão reformulações? Há rilcos em
montar uma biblioteca?" Marcos (Rio).
Há duas questões diferentes para responder ao Marcos.
A primeira é que
a litaratura jurídica,
discutindo princípios, .._ _ _ _ _ _ _ _ __.:.
comparando correntes, é sempre atual, porql'1e, independente do que seja
concretamente válido para o país, embasa o debate e o
entendimento das norma5u a escolha de caminhos.
A. segunda é que c~rtas leis, disposições e artigos
de cód1gos realmente f1cajm derrogados, a partir da
promulgação da Constituiç;io e é preciso ter cuidado ao
estudar a aplicação em cor.tcreto da lei.
. . A rec~mendação é no ,sentido de que o aluno de
dJre1to contmue colecionando sua literatura doutrinária
e suas legislações. Mas, compare sempre com os textos
constitucionais novos para interpretar a aplicação ou
não no caso brasileiro e atUal.
_Yamos a um exemplo prático. A Constituição
modificou profundamente as relações Jurídicas entre o
homem e a mulher na farm1ia ~ a própria visão desta e a
situação dos filhos. Nestes campos, várias normas dos
c~digos, espe~ialmente o civil, estão ultrapassadas e
nao valem ma1s porque fere~ o texto constitucional.
· Não há mais o "cabeça de casal" e certos direitos
que tinha. Os filhos são iguais, havidos ou não durante
o casamento. Enfim, essas e ootras alterações derrubam artigos da legislação anterior, inclusive a dos
códigos.
Já se alertou na coluna para o fato de que não há
uma revogação dos códigos e leis, em geral. A regra é
exatamente ao contrário: continuam todos em vigor,
salvo naqueles artigos e dispositivos que contrariem a
Constituição.

Regime temporário
"Sou trabalhador em regime temporário, hoje
regulado pela Lei 6019, de 1974. Não recebemos
vários direitos trabalhistas. Como fica a situação
diante da nova Constituição?" Sheyla de Souza
Ricart (Rio).
Na carta, a Sheyla narra que, prestando trabalho
d.e secretária executiva bilingüe, através de agênCia, recebe tratamento diferenciado em muitas
empresas. Por exemplo: há empresas que não
c~ncedem au~entos aos temporários, quando os
dao aos dema1s empregados; ou não fornecem
aos temporários os tíquetes de refeição dos
demais.
Pela nova Constituição, pàssa a ser um
princípio básico dos direitos soci4is a "igualdade
de direitos entre o trabalhado~ com vínculo
empregatício permanente e o trl\balhador avulso" (Art. 7° Inciso XXXIV da <Constituição).
Portanto, a norma constitucional está assegurando a igualdade de tratamento aos temporários. Já foi referido em oportunidade anterior,
nesta mesma coluna, que a aplicação ampla desta
igualdade de direitos vai ocasionar muitas dúvidas e divergências, que terminarão sendo resolvidas pela Justiça do Trabalho.
Como ponto de partida, está fixada a igualdade. Com base nesta, reclamações trabalhistas
podem ser formuladas, o que, no caso dos
temporários, é até mais fácil, de vez que, encerrando a prestação de serviço numa peterminada
empref;a, poderiam recorrer à Justiça para cobrar
seus direitos se não foram atendidos durante a
~urta relação de trabalho. Um o~tro aspecto
Importante é que os temporários assegurem-se
atr~~és .de uma boa organização sindical, o que
fac1htana negociações no caso de não serem
incluídos nos ~issídios coletivos dats empresas,
obtendo até a fiXação de tabelas de rellluneração.
No caso da Sheyla, e que será de outras
centenas de trabalhadores, o texto cofl.stitucional
serve como um referencial básico e inicial para
uma alteração nas relações de trabalho. Esta
situação de trabalhos prestados através de agências provocou muitos debates na Constituinte
que, em determin11do momento, chegou a optar,
e~ projetos, pelll proibição da intermcediação de
mao de obra. Todavia, o texto final foi omisso a
respeito, derrotada a redação ant6rior.

Créditos trabalhistas
"Tenho um rilho que trabalhou numa empreiteira e
quer recla11_1ar direitos como férias, 13° salário, horas
extras. Serao pagos pela nova Constituição? Os cinco
anos de prescrição já estão valendo?" Anna Muniz
(Rio).
Se agora a empresa for condenada a pagar férias .
atrasadas, terá de pagá-las com mais um terço do
salário. <? mesmo acontece com horas extras e 13°

"Sou doméstica,
trabalbo há 3 anos numa
casa e gostaria de saber
os dire~ do empregado doméstico pela nova
Constituição." Suely
Apar~idá ~o (Rio).
"Qual o perc4:1ltual a ser
pago ao INPS pelo em'pregado doméstico e pe·
lo 'empregador?" Fer·
nando' Duarque · (Rio).
"Poderão ser descontadas dos salários dos em·
pregados domésticos
parcelas sobre alimentação etc.?". Um grupo'de brasileiros :
(Rio).
·
No ge~al, as questões levantadas pelos missivistas .
estão respondid~s na colunlJ.· do dia 18 , de ·.setembro, à ·
exceção da , perg).lnta do Fernando ... O,desconto para ..a
Previdência e a .contribuição do.patrão já são previstos na .
atual legislação. Até uma nova lei a respeito, continuarão
co~9 .é hoi,e: 10% é a parcela do ympregagor e 8% do
empr~gado,, ambas sobre o salário. Aconteg: que .m.uitl\ .
gente não. paga a Previdência. para seus empregadps .ou
vários destes não desejam e não possuem carteira profissional regularizada. Agora, como normll constitucional,
·esta obrigação é mais forte.
.'
· ·
Sobr~ os direitos que a Suely têrá, recorde-se: 'sal~rio
mínimo; irredutibilidade do salário; repouso semanal.remunerad~ 13° com base na remuneração dê. dezembro;
licenÇa-gestante de 120 dias; férias anuainemuneradas em.
mais um terçc;> do salário; aviso prévio propOrcional ao
tempo de serviço- a lei terá de regulamentar a- proporciomrlidade -, não podendo ser inferior a trinta dias;
a_pm,entádoria e integração à Previdência.
: Q~a~to à pergunta formulada pelo grupo "anônimo"
!fe M!ISJ!eJros, é de se lembrar que os descontos que podem·
.ser feitos sobre salários já são regulados em lei que
estabelece percentuais máximos.-ES!!es ~tos P.OOem·
.se· referir a alii't'lentação ou màr.adia, por ~mpJo .. Ebom
consultar a legislação existente á.respejto ou até um posto
do Ministério do Trabalho. Alerte-se que a'regra já existe,
não s~ trata de algo novo. A novidade é a amplia~ dos
,direitos trabalhistas aplicados aos emp~g_ados domésticos.

Imposto de app.s entados
. . . ·~A isenção para os apose,J;Jtados é -'uto-aplicá.v,el ou

necessita de legislação?" Roberto Paiva de Mesquita (João
Pessoa-PB). "Tenho uma aposentadoria e o salário de um
emprego; devo pagar o trileão?" Aldo Kenny (Rio). "Minha mãe é pensionista, tem 80 anos e paga Imposto de
renda; a isenção é automática ou devemos ~uerê-la?"
Marilda Pe.reira (Rio).
Os leitóres retornam ao assunto do imp.osto de renda
~O..t a~ntados, tratado nesta coluna no dia 15 de
~bro. Naquela oportunidade foi dada a opinião pessoal de que a norma é aut~aplicável e de que a referência
•nos termos e rllhites da lei" apenas atribtti a uma futura
1tgislação o· direito de regular o.u estabelecer limites. Por
es~ opinião, a norma constitucional entra . em vigor e
"'Produz efeitos. Porém, uma lei poderá dizer que a isenção
atingirá até um determinado valor, por exemplo.
Em todo o caso, é um assunto controvertido e que ou
será resolvido de imediato pela própria Receita Federalque já tem estudos sobre isenção de aposentadorias dos
• que ~ssuam mais de 65 anos - ou através de medida
· ;J_udicJal.
.
O caso do. Aldo é mais S~PtP
jtiD
iUnda uma remuneração de traflalluJ
•
c:eno 6
que a isenção atinja a sua aposentadoria e, por isto, ele se
livraria do trileão. Não é demais aguardar~ illàtrilções da
eceita FedeEal, após a protnulgação da Co!lltituição e se
elas não vierem , entrar com· ação' judicial. •
Quanto à mãe da Marilda, não haverá necessidade de
requerimento. Se tiver necessidade de declarar por outros
motivos, apresentará sua condição de isenta.
·
Além de alertar para a nece~idade de aguardar as
instruções a respeito, é conveniente que se tenha presente
4!Je esta imunidade ou isenção, como queiram, atinge. os
' oventos dos aposentados maiores de 65 anos que vivam
clusivamente de rendimentos do trabalho assalariàdo.
. -~~xm.plo, ·se tiver caderrwta de poupançaJ 'já surge uma
úyida ~que só ·a regulamentação poderá 1'.e.so1ver.
. .Reitero '11 opinião de q~ o princípio seja aplicável de
imediato; mas, sem dúvida, haverá legislação e instruções
-4a Receita Federal para esclarecer algun(pontos. Como
disse em oportunidade anterior, a Constituição, ao referir
'no~ temos~ nos limites da.Jei", não condiciona. a.
apJi~ .do princípio à necessidade ·da ~de umá
lei. Permite a esta, no futuro e quando for editada, fazer
restrições e estabelecer condições. Trata-se de assunto
polêmico quanto a esta interpretação sobre a necessidade
ou não da lei.

Domicílio eleitoral
"As disposições transitórias exigem quatro meses de
domicílio eleitoral, enquanto que a atual Constituição trata
de um ano. Como ficam os candidatos com casos em
julgamento?"
Luiz Carlos Mann (Rio)
__
Assunto dellcado, este. No momento .em qu-e se
encerrou o prazo para registro de candidatos, a exigência
de domicílio eleitoral no município era de · um ano. O
candidato foi inscrito sem esse p(azQ de domicílio e a
Justiça indeferiu o seu registro.' Ble recorreu e ·aguarda
julgamento. Então é promulgada ·a Constituição exigindo
somente quatro meses . .
Creio que para um candidato que no dia da promulgação da Constituição ainda esteja pendente de julgamen!<! de_seu r~curso a res~ito, será aplicado o novo razo.
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ódigos, especialmente o civil, estão ultrapassadas e
.ão valem mais porque ferem o texto constitucional.
· Não há mais o "cabeça de casal" e certos direitos
ue tinha. Os filhos são iguais, havidos ou não durante
• casamento. Enfim, essas e ~Jtras alterações derruam artigos da legislação anterior, inclusive a dos
ódigos.
Já se alertou na coluna para o fato de que não há
ma revogação dos códigos e leis, em geral. A regra é
xatamente ao contrário: continuam todos em vigor,
alvo naqueles artigos e dispositivos que contrariem a
:onstituição.

Regime temporário
'Sou trabalhador em regime temporário, hoje
·egulado pela Lei 6019, de 1974. Não recebemos
1ários direitos trabalhistas. Como fica a situação
liante da nova Constituição?" Sheyla de Souza
lUcart (Rio).
>la carta, a Sheyla narra que, prestando trabalho
l_e secretária executiva bilingüe, através de agênaa, recebe tratamento diferenciado em muitas
:mpresas. Por exemplo: há empresas que não
:oncedem aumentos aos temporários, quando os
lão aos demais empregados; ou não fornecem
tos temporários os tíquetes de refeição dos
lemais.
Pela nova Constituição, pàssa a ser um
princípio básico dos direitos soci~is a "igualdade
de direitos entre o trabalhad~ com vínculo
empregatício permanente e o tr~balhador avulso" (Art. 7° Inciso XXXIV da Constituição).
Portanto, a norma constitucional está asse, rando a igualdade de tratamento aos temporá' ·os. Já foi referido em oportunidade anterior,
~esta mesma coluna, que a aplicação ampla desta
Igualdade de direitos vai ocasionar multas dúvidas e divergências, que terminarão sendo resolvidas pela Justiça do Trabalho.
Como ponto de partida, está fixada a igualdade. Com base nesta, reclamações trabalhistas
podem ser formuladas, o que, no caso dos
temporários , é até mais .fácil, de ve:z que, encerrando a prestação de serviço numa determinada
empresa, poderiam recorrer à Justiça para cobrar
seus direitos se não foram atendidos durante a
~urta relação de trabalho. Um outro aspecto
Importante é que os temporários assegurem-se
atr~~és _de uma ?oa organização sindical, o que
facthtana negociações no caso de não serem
incluídos nos dissídios coletivos da!s empresas,
obtendo até a fixaçllo de tabelas de remuneração.
No caso da Sheyla, e que será de outras
centenas de trabalhadores, o texto constitucional
serve como um referencial básico e inicial para
uma alteração nas relações de trabalho. Esta
s~tuação de trabalh_os prestados atrav6s de agências provocou muitos debates na CQnstituinte
que, e"! determlnado_momento, chegou a optar,
em projetos, pela protbição da intermediação de
mão de obra. Todavia, o texto final foi omisso a
respeito, derrotada a redação anterior.

Créditos trabalhistas
"Tenho um rllho que trabalhou numa empreiteira e
quer reclamar direitos como férias, 13° salário horas
extras. Serão pagos pela nova Constituição? ~ cinco
anos de prescrição já estão valendo?" Anna Muniz
(Rio).
Se agora a empresa for condenada a pagar férias
atrasadas, terá de pagá-las com mais um terço do
salário. O mesmo acontece com horas extras e 13•
salá:io. Se a empresa for condenada a pagar tais
débttos trabalhistas, serão aplicadas, nos cálculos as
condições e vantagens previstas na nova ConstituiÇão.
A prescrição em cinco anos de fato j~ está
valendo. Porém, ela não vai ressuscitar um direito que
já tenha morrido. Dá para entender?
Um ~xemplo concreto: a hora extra correspondente ao ~ta_10 de agosto de 1986, e que não foi paga,
teve _o dtrett~ de reclamação prescrito, pela regra
antenor, no dtda 10 de agosto de 1988 decorridos os
dois anos. Quando a Constituição foi pr~mulgada dia 5
de outubro, o empregado não mais tinha o direito de
reclamar. Seria um entendimento sem boa base jurídica
querer agora "ressuscitar" o direito já morto.
. Outro exemplo: a hora extra correspondente ao
dta 10 de outubro de 1986. Quando a Constituição foi
promulgada, em 5 de outubro, este direito não tinha
p_rescrito. Ora, e~e está automaticamente valendo por
cmco anos, ou SeJa, até 10 de outubro de 1991. Até lá,
poderá ser reclamado. Por que a diferença? Porque no
momento da promulgação o direito ainda existia e a
regra nova se aplica a ele.
Esta diferença pode parecer surpreendente mas
ela possui razões jurídicas e doutrinárias muito f~rtes.
Quando a Constituição quer restaurar um direito já
morto, prescrito, ela o faz expressamente, até tem
f<:rça e ~çr para i_sso. No geral, um princípio novo
nao.se aphca retroativamente a uma situação que já se
havta plenamente resolvido, que estava, como direito ,
completamente sepultada.

]odo Gilberto Lucas Coelho
Dúv1das sobre a nova ConstitUição podem ser esclarecidas
através de ço~ulta ao JORNAL DO BRASIL. seção. CartasV1da Nova- Aven1da Brasil 500 SO andar Cep 20.949

8~eOI8QOOa e IIJU;gntiS<lO~

ncvu;&o;;u\..&a.

Quanto à pergunta formulada pelo grupo "anônimo"
~ M!lsileiros, é de se lembrar que os descontos que podem
.ser feitos sobre salários já são regulados em lei que
estll.belece perceJttuais máximos.· Esses ~$COJltOS P.O<Jem
se·referir a alitnentação ou moradia, por exemplo..Ebom
consultar a legislação existente a respejto ou até um posto
do Ministério do Trabalho. Alerte-se qúé a'regra já existe,
n~o .s~ trata de. algo n~vo. A novidade é a amplia~o dos
.dtrettos trabalhiStas aplicados aos emprc;gados domésticos.
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Imposto de apo_seiltados
"A Isenção para os apose,l;ltados é -3Uto-aplicáv.el OQ
necessita de legislação?" Roberto Paiva de Mesquita (João
Pessoa-PB). "Tenho uma aposentadoria e o salário de um
emprego; devo pagar o trileão?" Aldo Kenny (Rio). "Mi·
nha mãe é pensionista, tem 80 anos e paga Imposto de
renda; a isenção é automática ou devemos ~uerê-la?"
Marilda Pe.relra (Rio).
Os leitórfs retomam ao assunto do imposto de renda
.9os- &po!tlntados, tratado nesta coluna no dia 15 de
setembro. Naquela oportunidade foi dada a opinião pesSOal de que a norma é auto-aplicável e de que'a referência
'nos termos e filhites da lei" a.penas atribui a uma futura
tegislação o· direito de regular o:u estabelecer limites. Por
es~a opinião, a norma constitucional entra . em vigor e
· produz efeitos. Porém, uma lei poderá dizer que a isenção
atingirá até um determinado valor, por exemplo.
Em todo o caso, é um assunto controvertido e que ou
será resolvido de imediato pela própria Receita Federalque já tem estudos sobre isenção de aposentadorias dos
que possuam mais de 65 anos - ou atrav6s de medida
j udicial.
..
O caso do. Aldo é mais J!P.OlPI!!~!!~~~
alnda uma remuneração de traflalluJ
.
c:erto é
que a isenção atinja a sua aposentadoria e, por isto, ele se
livraria do trileão. Não é demais aguardarJlS iD;tr'uções da
éceita Federal, após a promulgação da Cof\i\ituição e se
elas não vierem, entrar com· ação· judicial. •
Quanto à mãe da Marilda, não haverá necessidade de
requerimento. Se tiver necessidade de declarar por outros
motivos, apresentará sua condição de isenta.
·
Além de alertar para a nece~idade de aguardar as
instruções a respeito, é conveniente que se tenha presente
~e esta imunidade ou isenção, C'Omo queiram, atinge. os
' oventos dos aposentados ~aiores de 65 anos que vivam
clusivamente de rendimentos do trabalho assalariàdo.
· ,e.~~mplo, se tiver cadem~ta de poupança, 'já surge uma
úyida rque SÓ •8 regulamentação pode(á T~.sojver.
. .Reite.ro -a opinião de que o princípio seja aplicável de
1Jnediato; mas, !)em dúvida, haverá legislação e instruções
-da Receita Federal para esclarecer alguni pontos. Como
disse em oportunidade anterior, a·ConstituiÇiio, ao referir
'no~ termos ~ nos limites da. lei", não condic.iona a.
ap!i~ do 'princípio à necessidade da~ de uiná
lei. Permite a esta, no futuro e quando for editada, fazer
restrições e estabelecer condições. Trata-se de assunto
polêmico quanto a esta interpretação sobre a necessidade
ou não da lei.
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Domicílio eleitoral
"As disposições transitórias exigem quatro meses de
domicilio eleitoral, enquanto que a atual Constituição trata
de um ano. Como ficam os candidatos com casos em
julgamento?"
Luiz Carlos Mann (Rio)
.
Assunto delicado, este. No momento .em qu-e se
encerrou o prazo para registro de candidatos, a exigência
de domicílio eleitoral no município era de · um ano. O
candidato foi inscrito sem esse pr:azQ de domicílio e a
Justiça indeferiu o seu tegistto.' Ele recorreu e aguarda
julgamento. Então é promulgada ·a Constituição exigindo
somente quatro meses . .
Creio que para um candidato que no dia da promul·
gação da Constituição ainda esteja pendente de julgamento de seu recurso a respeito, será aplicado o novo prazo.
Não é uma interpretação tranqüila, porque alguns juristas
opinam que deveria valer a norma existente no prazo
máximo para ser solicitado o registro. No entanto, tem
an;Iparo na doutrina a solução-apontada: o processo está
e?" q1~ 'q~tando a nova regta cons~ltucional é ~sta em
vtgênCJa. A vontade do poáer'constttumte é mmtd clara.
. . Mais grave seria a situação do candidato que tivesse o
regtstro negado e não recorndo pu_esgotado todPS os
recursos com decisões desfavoráveis antes do dia da
promulgação. Neste caso seria bem mail difícil r~ver a
situação, cabendo uma medida junto ao Supremo Tribunal.
·
04tro assunto de conteúdo parecido, mas com uma
diferença básica substancial, é o do aumento do númereo
de vereadores previsto pela nova Constituição e atirtgindo
vários municípios, quando o ·númem de vagas a disputar
tinha sido, em prazo legal· anterior, determinadq pela
Justiça Eleitoral.
·
.
Neste caso, apesar da resistência de alguns juristas,
creio que a aplicação da nova norma é imperiosa. A
eleição somente acontecerá no dia 15 de novembro e nesse
momento é que as vagas ~rão pr!!enchidas. A mudança
antes c,lesta data do número de vagas a preencher encontra
amp~o amparo jurídico. A alegação em contrário seria a
questão do número de candidatos que, por lei, e ô triplo
' das vagás a preencher. Nãp · creip que seja obrigatório
reabrir a inscrição de candidatos, já que, neste caso, o
prazo haviúe esgotado e a permanência do atual número
não cria nenhuma dificuldade parà o preenchimento das
novas cadeiras. O número de vereádóres é norma constitucional. O de candidatos é uma 'norma legal cumprida
segundo padrões vigentes no momento em que teria de ser
feita a escolha.

. João Gilberto Lucas Coelho
Duvidas sobre JJ nova Constituiçllo podem ser escJarecldas
através de cofisuna ao JORNAL DO BRASIL, aeç6o CartasVida Nova - Avenida Brasil, 500, 6" andar, CEP 20.949
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Aposentadoria ~
"Sou funcionário
do Banco do Brasil, tendo tomado posse no dia
10.10.58. O bancário,
amparado por lei,.JIIHl:...
~-se.]!!! 30 anos de
Como fica a s1tuação
com. a nova Constituição?"

1.

zer oposição por
Eliomar Coelho.

Renato Gonçalves

Patrão (Campos-RJ).
Renato tem mais
de 30 anos de contribuiçáo'à Prev1âência, mas '
mplcta os N_.de seryiço bancário efetivo 1989 a~ a
Jlromulgação da Constituição. A raiz de sua dúvida é se o
tt<mpo de contribuição necessário para a aposentadoria
será~- regra geral da nova Constituição, ou de
~~nforme prevê a legislação referente aos bancános.
Há dois aspectos para se levar em conta. O primeiro
está até citado na carta, que repete o texto aprovado na
Constitui ão. Ali é dito queõ temQo de aposentadoria ) ·
s · erior nos ca os de trabalho sob condi ões
especiais, prejudiciais à saúde ou integn ade física. Ora,
com iSto as leis que hoje definem tarefas insalubres e
perigosas permanecem constitucionais.
O segundo é que estas novas normas vão vigorar a

·
!

pllftir oc planos prcvidcnciíirio5 aprovados por leis que a

p@Ria Con~tituição prevê._ Tem seis meses_ para apresen- ~~

tãção de projetos, outros se1s para sua votaçao e ma1s ano e
meio para escalonamento dos novos benefícios. Portanto,
· ·as regras vão ainda permanecer iguais por um tempo, no
111áximo dois anos e meio, mas, provavelmente, menos do
q~ isso.
. A aposentadoria especial dos bancários não se trans-lJ
f · ~a em mconstituciOnal. E se ela for modificada ou I~
suprimida, isso acontecerá no bojo de novos planos
previdenciários ·a serem elaborados, dlscuüdos e votados.
Ápós o dia 10 de outubro, o nosso missivista vai poder
requerer sua aposentadoria pelo atual tempo de serviço
especial dos bancários. Ele só não vai poder aproveitar a
nQva forma de cálculo das aposentadorias.
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"Como fica a aposentadoria proporcional da mulher?
Aquela que tiver mais de 25 e menos de 30 anos de
contribuição deverá receber 3% por ano de trabalho, como
acontece com o homem?"
Maria José Penteado (Rio) e Zelinda Costa Rezende
(Rio).
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Demissão agora?
"Como fica a situação de um trabalhador que venha a
ser despedido na véspera da promulgação da nova Constituição?"
Zelinda Costa Rezende (Rio).
S& ele for comunicado da dispensa na véspera da promulSl\Çiío . significa que com o tempo do aviso prévio a relação
de ,qabalho será concluída já na vigência da nova Constitllifi4o, valendo para ele as novas regras.
uanto à
ptô orcionalid d
av·so
· esta de
de
.

.
omente continuará em vigor o mínimo de 30 dias. A não
que a Justiça venha a suprir a falta da legislação, pela
'1 ser
sua interpretação e cálculo.
Quanto ao problema específico de determinada empresa, sugere-se que se recorra à fiscalização do Ministério
do Trabalho. Comprovado perante a Justiça do Trabalho
que a data da demissão foi retroativa para burlar a nova
Constituição, juridicamente os empregados terão os novos
\ direitos.
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condições de exercer uma vigilância
tante sobre o que está sendo feito
do Palácio Pedro Ernesto. Os
eleitos são pessoas com conhecimentc
preparo e experiência. Agora a Câm
vai ter seriedade", previou. "Já esta
virando piada aquela porcaria", conco.
dou Francisco Milani. "Teremos de dJ
credibilidade à Câmara, mudar radica
mente sua imagem" .
Eliomar Coelho disse que a "frenJ
progressista" de apoio à reconstrução d
Rio não significa que a esquerda v
apoiar incondicionalmente o novo prefe
to. "Marcello Alencar vai ter de mudar
diz, lembrando que em sua gestão ant
rior na prefeitura, nomeado por Leon
Brizola, o prefeito eleito afastou Mau ,
cio Azêdo e Antônio Carlos Pereira Fil~
da presidência da Câmara "para coloo
dois vereadores fisiológicos". Ele adiru
tou que uma das primeiras "discussõc
acaloradas" do ano que vem deverá
sobre o aumento do IPTIJ. "Os impost~
não podem ficar defasados, mas os satl
rios dos trabalhadores também não'
lembrou.

posicão do partido ser~ de

"independ~1

final para prefeito do Rio
I
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gressista" será a credibilidade da no~
Câmara de Vereadores, anunciou Elio
mar Coelho. "Negociatas não vão te
mais vez. Esta bancada progressista teD

cia total com relação ao prefeito".
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aspecto a ser atacado pela "'frente pro

Outro vereador eleito pelo PT, Adi

:~·

)O()oot

O vereador Waldir Abrão, do PTI
disse que ainda vai conversar com
outros vereadores eleitos pelo partido Celso Macedo (17.434 votos) e Carlos
carvalho (5.514 votos) - para decid
qual a posição que a bancada vai adott
em relação a Marcello Alencar. Mé
adiantou que "se o prefeito estiver a ·
do para salvar a cidade, vamos apoiámesmo contra a posição do partido
Abrão, eleito com os votos da Igrej
Universal do Reino de Deus, disse q
vai estar de acordo "com tudo que f~
favorável ao povo" r independente d~
partidos. "Só não vamos admitir bargE
nhas, projetos que irão beneficiar te
ros, empreguismo e corrupção", disse

son Pires, 10.557 votos, confirmou que

10gl.iq.

iq

ao garantir que vai "ajudar o Marcello
salvar a cidade sem oferecer qualquc
oposição aos atos dele" . Ele disse ach
que esta é a mesma posição do oun
vereador eleito pelo PFL, Túlio Sim·
(14.189 votos), "e de todos os homens~
bem". "Vamos colaborar com o prefei
sem exigir nada em troca, sem qualqu
exigência, sem cargos no governo", afi
mou o vereador. Ele propôs a forma~
de uma frente "para salvar a cida
porque do jeito que está não dá"
lembrou que "Marcello recebeu a i.J
cumbência de reconstruir o Rio atrav
do voto e deve ser respeitado por isso'
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Votos

Percentua

998.008
552.149
393.761
154.176
127.766

31 65~
17 51~
12~
48~
405~

em ~nctanao a

Aposentadoria ~ .
de bancário

iar força e quereI·
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.iq.
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" Sou funcionário
do Banco do Brasil, tendo tomado posse no dia
10.10.58. O bancário,
amparado por lei,..Jlllll.:...
MID.ta-se ~ 30 anos de

g
11 132 g
q.
Ogliq.
IIOOg liq.
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Como fica a situação
com . a nova Consti·
tuição?"
Renato Gonçalves
Patrão (Campos·RJ).
Renato tem mais
dtf 30 anos de contribuiçáo' à Prevtifencia, mas
m pleta os Rde servico bancário efetivo logo a~ a
promulgação da Constituição. A raiz de sua dúvida é se o
. t~mpo de contribuição necessário para a aposentadoria
será~- regra geral da nova Constituição, ou de
3!f8nos. conforme prevê a legislação referente aos bancá-

~1

00
ld Scoodl

nos.

Há dois aspectos para se levar em conta. O primeiro
está até citado na carta, que repete o texto aprovado na
Constituiç~w . Ali é dito queÕ tempo de aposentadoria ~~
·
s · erior nos ca os de trabalho sob condi ões
especiais, prejudiciais à saúde ou jntegn ade física. Ora,
com isto as leis que hoje definem tarefas insalubres e
perigosas permanecem constitucionais.
O segundo é que estas novas normas vão vigorar a
partir de ]lanos previdenciários aprovados por leis que a
prón.ria Constituição prevê. Tem seis meses para apresen- ~~
tíÍção de projetos, outros seis para sua votação e mais ano e
meio para escalonamento dos novos benefícios. Portanto,
~ regras vão ainda permanecer iguais por um tempo, no
máximo dois anos e meio, mas, provavelmente, menos do
q ~ isso.
~ :· . A a sentadoria es ecial dos bancários não se trans·li
li f tna em mconstitucwna . se e a or modificada ou IR
suprimida , isso acontecerá no bojo de novos planos
previdenciários ·a serem elaborados, discutidos e votados.
Ápós o dia 10 de outubro, o nosso missivista vai poder
requerer sua aposentadoria pelo atual tempo de serviço
especial dos bancários. Ele só não vai poder aproveitar a
nova forma de cálculo das aposentadorias.

\

Aposentadoria
· da mulher

Y

"Como fica a aposentadoria proporcional da mulher?
Aquela que tiver mais ..de 25 e menos de 30 an~ de
contribuição deverá receber 3% por ano de trabalho, como
acontece com o homem?"
Maria José Penteado (Rio) e Zelinda Costa Rezende
(Rio).
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aspecto a ser atacado pela "frente p
gressista" será a credibilidade da nov
Câmara de Vereadores, anunciou Elio
mar Coelho. "Negociatas não vão te
mais vez. Esta bancada progressista ten

condições de exercer urna vigilância
tante sobre o que está sendo feito
do Palácio Pedro Ernesto. Os
eleitos são pessoas com conlhec:ím1~ntj
preparo e experiência. Agora a
vai ter seriedade", previou. "Já
virando piada aquela porcaria",
dou Francisco Milani. "Teremos de
credibilidade à Câmara, mudar radic·
mente sua imagem" .
Eliomar Coelho disse que a "fren
progressista" de apoio à reconstrução d
Rio não significa que a esquerda
apoiar incondicionalmente o novo prefe
to . "Marcello Alencar vai ter de mudar'
diz, lembrando que em sua gestão ant
rior na prefeitura, nomeado por Leon
Brizola, o prefeito eleito afastou Mau
cio Azêdo e Antônio Carlos Pereira Filh
da presidência da Câmara "para coloo
dois vereadores fisiológicos". Ele adiru
tou que uma das primeiras "discussõ
acaloradas" do ano que vem deverá
sobre o aumento do IPTU. "Os impost1
não podem ficar defasados, mas os satl
rios dos trabalhadores também não'
lembrou.
Outro vereador eleito pelo PT, Adi
son Pires, 10.557 votos, confirmou que
posição do partido será de "independê1
cia total com relação ao prefeito".

c...,....

final para prefeito do Rio

r

Votos
998.008
552.149
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Demissão agora?
" Como fica a situação de um trabalhador que venha a
ser despedido na véspera da promulgação da nova Consti·
tuição?"
Zelinda Costa Rezende (Rio).
S&ele for comunicado da dispensa na véspera da promulg~ção , significa que com o tempo do aviso prévio a relação
de.trabalho será concluída já na vigência da nova Consti.,. tlliçao, valendo para ele as novas regras. uanto à
1 IJt.ô orcionalidad av· o · esta de en de .
omente continuará em vigor o mínimo de 30 dias. A não
ser que a Justiça venha a suprir a falta da legislação, pela
sua interpretação e cálculo.
Quanto ao problema específico de determinada empresa, sugere-se que se recorra à fiscalização do Ministério
dó Trabalho. Comprovado perante a Justiça do Trabalho
que a data da demissão foi retroativa para burlar a nova
Constituição, juridicamente os empregados terão os novos
\ direitos.

João Gllberto Lucas Coelho
Dúvidas sobre a nova Constltulçllo podem ser esclarecidas
anvés de consultas so JORNAL DO BRASIL. seção Cartas Vida Nova - Avenida Brasil, 500, 6° andar, CEP 20.949.
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AcumuiaÇão de cargos

ida Nova

"A atual
Owdtuição . .
da IOIJre a ICUIIIUIaçio dê ..........
do. ""' permitida
- lp(Wiifado não •
oeapa cargo - ou

Professores
"Diante do -=~=~m~~~~
Art. 41 da Consti- ~!!!!~~~~~~
tuição, são estáveis dois professores concursados
da Universidade
Federal do Rio de
Janeiro e l'e2idos

ftdlda?" Mathias
Haraldo Muller

"Aposenta.

(Rio).

dorfa não é cargo e,
portanto, não se verifica a situação de

pela CLT?" "Carlos Antonio Montenegro (Rio).

acumulação". F.
Saut'Anna Filho

O prezado
professor da Faculdade
de Medicina
da UFRJ
le· .___......,.._ _ _ __

(Rio). "Médico pode acumular dois cargos remunera-i
dos. Uma a~~~ é c:omiderada cargo para fins·
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:!t acumulação?

Vllma Aparecida Ferrentini (Rio).

~~Eduardo~tado .pode exercer outro emprego púbU·

CC!·

vanta uma questão muito interessante.
A Constituição fixa como re_gra permanente,
através do Art. 41, a estabilidade após dois anos
de efetivo exercício para os servidores "nomeados" em virtude de concurso público.
Nas dis~sições transitórias dá uma estabilidade excepcional para servidores admitidos sem
concurso, contando com cinco anos de efetivo
exercício. Desta regra transitória, os profesores
foram expressamente deixados de fora e sujeitos
a uma reglllamentação por lei. Para os demais, é
auto-aplicável.
Mas a dúvida levantada é das disposições
permanentes. Parece evidente que a norma deseJa atingir a todos aqueles que tenham il}gressado
no serviço público através do concurso. E este é o
caso dos professores. Houve concurso. O cidadão foi aprovado e chamado pela ordem de
classificaçao. Admitido,. então. O fato de se
tratar de uma relação ae emprego regido pelas
leis trabalhisas - a CLT - não mvaliôa o
princípio constitucional.
Põder-se-ia discutir o alcance jurídico do
termo "nomeados"i alegando-se que a assinatura
de um contrato ce etista não significa uma nomeação. Mas, realizado um concurso, proclamado o resultado dentro da lei, o aprovado é
chamado a assumir o vínculo empregatício. A
opinião do colunista é que concurso, proclamaçao, autorização ~e contratação, prazo para que
assuma1 caractenzam a nomeaçao nos termos
deseiaaos pela Constituição.
No caso apresentado pelo Dr. Montene_gro, a
opinião é de que se aplica a estabilidade. Ela já
existe, surte seus efeitos. Não é necesário um ato
determinado para que ela tenha valor, embora as
administrações estejam fazendo - p<?r uma
questão de organização - a publicação de listas
de servidores beneficiados pela estaoilidade. No
caso de uma despedida, a estabilidade pode ser
alegada perante a Justiça.

.

Cnppa <F1orianópolm - SC)
São várias as correspondências que abordam uma
situ~o muito delicada, a da aposentadoria em
relação à a~ü!ação de cargos. Na edição de 20 de
outubro fo1 manifestada a opinião deste colunista de
9u~ ~ assunt~ depend~ de uma interpretação legal ou
J~diCial. O l~1~or Sant Anna interpretou que a coluna
~~ se decidido pela vedação do acúmulo de cargo
~blico e mandou suas razões em defesa da opinião
diferente.
Repete-se o histórico problema.
·
' A Constituição de 1967/69 era expücita sobre o
ass~~o.: O Art. 99 da antiga Constituição tratava da •
prmb1çao de acumull':, .f~~ algumas exceções e no
seu parágrafo quarto dizia: A proibição de acumular
prov~n~os não se aplica aos aposentados, quanto ao
e!'efCICI~ d~ mandato eletivo, quanto ao de um cargo
em.I?Onussao ?u quuto a contrato para prestação de
semços técnicos 0~ especializados". Portanío, a
regra da ~ antenor era de que se considerava a
~ntadona um çargo ou função atingida pela
Pf<>Iblção de acumuly proventos, salvo nas hipóteses
atadas.
A nova Co~sti!tJição trata de forma diferente 0
ass~nto. Em pnmelro lugar não proíbe a acumulaçao de ·:cargos e funções públicas"' mas apenas a
acumulaçao de "cargos". Faz também exceções e
Dão trata dos aposentados.
Duas únicas interpretações são possíveis:
lo- A aposentadoria inclui-se na proibição
de ~cum~l~ e nenhuma exceção é feita. Portanto
estao proibidos de acumular proventos int'lusive o~
aposentados que exerçam mandatos eletivos ou
cargos de confiança.
Z" -: ~_aposentadoria não foi considerada
para a prOJblçao de acumular. Neste• caso pode-se
argurn.~ntar com a r~fe~ência apenas a "~rgos" e
não a carg~ e funçoes · Com esta hipótese estaiia
totalmente livre à acumulação dos proventos de
aposentado com os de qualquer cargo públíco .
. Pessoalmente, o colunista deve confessar que
continua e~ dúvida ~bre o assunto. E 1 portanto,
repete a postção ant.enor de que somente a interpretação! a~vés de ~e1 ou decisões judiciais formando
uma JunsprudênCla, colocaria um ponto final nesta
questão.
.
Situações concretas devem estar sendo resolvidas ~lo êngulo--de que a- ac~ 11tu esta
proi~. Por ex lo a situa ·o de de utados
fedéms ou estaduaJS
n 0 sua
1
remuner~ ~e parlamentares e a da aposentadoria
em cargo pubhco; ou a de secretários de estado ou
outros cargos de confiança que igualmente estejam
acumulando as remunerações respectivas com a de
apose~tad~ de função pública. Antes, estas duas
SJtua~es tinham amparo numa exceção da antiga
Carta, agora elas têm a mesma qualidade jurídica de
qualqu~r outra acumulação de aposentado.
Nao se trata de uma interpretação pacífica
mas pare_ce que a tendência é a de liberar ~
acumulaçao de proventos.da aposentadoria com os
de um cargo público em atividade seja eletivo de
confiança, de. emprego CLT ou q~alquer outro:
. '
O colurusta ressalva sua perplexidade ante este
tema! ~ão encontrando razão para ter lima posirio
defirutiva na questão.
s-

Acumulação II
"Professor exercendo cargo de assessor técnico
parlamentar' a acumulação de cargos é constitucioaal?" Ar;mando Mota (rio).
A <;onstitui9~0 excepciona alguns casos de
~cum~laçao perm1t1da, ~avendo compatibilidade de
orános. Dentre essas situações permitidas está "a
d.e um cargo de professor com outro técnico ou
Científico".
Cert~~nte que o cargo de "assessor técnico
parlamentar e<;>n_figura esta situação. Precisa-se
conh~~a defimçao legal do cargo, suas atribuições
e condJ~oes. T~avia, geralmente, estas funções de
asses~~a técmca_ eng~obam um rol de trabalhos
espeCializados, e~gênCia de formação profissional e
outras características próprias do aue se entende
realmente ~~o um "cargo técnico'f.
A. oplruao, no caso apresentado pelo leitor
Armando, é de q'!e a acumulação citada é permitida
e está amparada na ,exceção constitucional.

Acumulação III
"Nutricionista com um cargo estatutário e

outm c_eJetista_em dtt.........t_ ,..........., ..~.......,.....__.
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Militar temporário
"Com base no principio da isonomia, não se
aplica a estabilidade aos militares temporários,
como os oftciais R/2 do Exército que estejam na
ativa bá mais de cinco anos?" ~rnani Moreira
Furtado (Rio).
·...;.

A situação dos militares temporários foi esclarecida nesta coluna, na edição de 7 de novembro, atendendo a outras correspondências.
A situação do militar foi desvinculada em
certos aspectos específicos, da dos servidores
civis. Por exemplo: os funcionários P.úblicos civis
agora podem se sindicalizar; os militares não.
Quanto ao assunto da estabilidade, a Constituição é objetiva e clara ao dizer que para os
militares ela será defmida atavés de legislação. O
Art. 42 diz no parágrafo 90: "A lei disporá sobre
os limites de iáade, a estabilidae e outras condi·
ções de transferência do servidor militar para a
matividade".
Para quem se interessa P9r buscar o espírito
que norteou a aprovação de determinada norma,
deve-se lembrar que a situação dos militares
temporários foi levantada, houve inclusive uma
campanha de convencimento junto aos consti·
tuintes, emendas sobre o assunto apresentadas e
rejeitadas.
Portanto a situação do militar temporário
não foi modificada pela Constituição. Era pode
receber tratamento novo quando o assunto for
enfrentado pela legislação ordinária. A Consti·
tuição não Impõe nem veda qualquer solução
específica. Pelo contrário, atribui à 1ei a competência de regular a matéria.
Várias matérias referentes à condição de
servidor militar, e não só estas, ficaram para a lei
ordinária.

Aposentadoria
"Empr~ado de empresa estatal que foi estatutário e hoJe é celetista pode se a_w,sentar pelo
Art. 22 das disr.sições transitórias." Hélio Garcia Bento (Rio •

A citação do artigo está errada. Talvez o leitor
refira-se ao 20 das iii~ições transitórias, mas
este trata da atualizaçao das aposentadorias dos
servidores Q!iblicos. Mais certo seria referir-se ao
Art. 40 da Constituição, disposições permanentes,
que define como será a aposentadona do servidor
público.
Apesar desse desencontro de artigos, a carta
enuncia corretamente a dúvida: se aposentado
,..,...,. .,,..,.,;dar ,.,;b];,n ai
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proibição oe acumular, fazia algumas exceções e no
seu parágrafo quarto dizia: "A proibição de acumular
proventos não se aplica aos aposentados, quanto ao
e~efclcio de mandato eletivo, quanto ao de um cargo
CJll,çomissão ou qu!lfltO a contr~to. para prestação de
serviços técnicos ou especializados". Portanto, a
regra da Carta anterior era de que se considerava a
aposentadoria um çargo ou função atingi~ pela
proibição de
proventos, salvo nas hipóteses
àtadas.
.
A nova Constituição trata de forma diferente o
assunto. Em primeiro lugar não proíbe a acumulação de "cargos e funções públicas", mas apenas a
acumulação de "cargos". Faz também exceções e
não trata dos aposentados.
Duas únicas interpretações são possíveis:
1°- A aposentadoria inclui-se na proibição
de acumular e nenhuma exceção é feita. Portanto,
estão proibidos de acumular proventos in~usive os
aposentados que exerçam mandatos eletivos ou
cargos de confiança.
'J:l - A aposentadoria não foi considerada
para a proibição de acumular. Neste' caso, pode-se
argumentar com a referência apenas. a "cargos': .e
não a "cargos e funções". Com esta hipótese estana
totalmente livre à acumulação dos proventos de
aposentado com os de qualquer cargo público.
Pessoalmente, o colunista deve confessar que
continua em dúvida sobre o assunto. E, portanto,
repete a posição anterior de que somente a interpretação, através de lei ou decisões judiciais formando
uma jurisprudência, colocaria um ponto final nesta
questão.
•
Situações concretas devem estar sendo resolvidas pelo Angukt de que a- acomuíaçaa nao está
proibida. Por exem lo a situa o de de utados
fedtfais ou estad
e
pe
n o sua
remuneração de parlamentares e a da aposentadoria
em cargo público; ou a de secretários de estado ou
outros cargos de confiança que igualmente estejam
acumulando as remunerações respectivas com a de
aposentado de função pública. Antes, estas duas
situações tinham amparo numa exceção da antiga
Carta; agora elas têm a mesma qualidade juódica de
qualquer outra acumulação de aposentado.
Não se trata de uma interpretação pacífica,
mas parece que a tendência é a de liberar a
acumulação de proventos.da aposentadoria com os
de um cargo público em atividade, seja eletivo, de
confiança, de emprego CLT ou qualquer outro.
O colunista ressalva sua perplexidade ante este
tema, não encontrando razão para ter lfma posição
definitiva na questão.

acumwv

Acumulação II
"Professor exercendo cargo de assessor técnico
parlamentar, a acumulação de cargos é constitucioaal?" Armando Mota (rio).
A tonstituição excepciona alguns casos de
acumulação permitida, havendo compatibilidade de
horários. Dentre essas situações permitidas está "a
de um cargo de professor com outro técnico ou
científico".
Certamente que o cargo de "assessor técnico
parlamentar" configura esta situação. Precisa-se
conhecer a definição legal do cargo, suas atribuições
e condições. Todavia, geralmente, estas funções de
assessoria técnica englobam um rol de trabalhos
especializados, exi~ncia de formação profissional e
outras caracteósticas próprias do sue 6é entende
realmente como um "cargo técnico' •.
A opinião, no caso apresentado pelo 'leitor
Armanao, é de que a acumulação citada é permitida
c está amparada na ,exceção constitucional.

Acumulação III
"Nutricionista com um cargo estatutário e
outro celetista em diferentes órgãos do Estado do Rio
de Janeiro, com condições de C1qll~rir ambas as
cargas horárias, como fica diante do Art. 17, parágrafo r, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias?" A. Silva (São Gonçalo- RJ).
Já foi referido nas respostas anteriores que a ·
Constituição proíbe a acumulação de cargos públicos e faz algumas e~s. No Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, os constituintes colocaram situações anteriores que expressamente querem preservar; portanto, nas demais não há direito
adquirido a invocar.
Acontece que uma dçstas situaçõe& anteriores
mantidas é a seguinte: "E assegurado o exercício
cumulativo de dois cargos ou empregos privativos
de profissionais de saúde que estejam sendo exerci·
dos na administrãção p6blica direta ou indireta".
(Art. 17, parágrafo 'J.O, ADCT).
Ora, se na situação relatada na carta do leitor
os cargos são realmente de nutricionista, para
exercer atribuições específicas e legais desta profissão é de se considerar que a acumulação anterior
pode ser mantida.
Para uma resposta definitiva precisaria ser
conhecido o tipo de trabalho e de cargo exercido.
Em termos gerais, caracterizada que a função
exercida em ambas as relações de emprego é a de
especialista em nutrição, encontra-se a situação de
cargos acumulados amparada na disposição constitucional transitória.

]o4o Gilberto Lucaa Coelho
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caso aos prmessores. nouve concurso. u ciOadão foi aprovado e chamado pela ordem de
classificaçao. Admitido então. O fato de se
tratar de uma relação de emprego regido pelas
leis trabalhisas - a CLT - não mvaliaa o
princípio constitucional.
Põder-se-ia discutir o alcance jurídico do
termo "nomeados"l alegando-se que a assinatura
de um contrato ce etista não significa uma nomeação. Mas, realizado um concurso, proclamado o resultado dentro da lei, o aprovado é
chamado a assumir o vínculo empregatício. A
opinião d~ co~unista é que c~ncurso, proclamaçao, autonzaçao ~e confrataçao, prazo para que
assuma1 caractenzam a nomeaçao nos termos
deseiaaos pela Constituição.
No caso apresentado pelo Dr. Montenegro, a
opinião é de que se aplica a estabilidade. Ela já
existe, surte seus efeitos. Não é necesário um ato
determinado para que ela tenha valor, embora as
administrações estejam fazendo - ~r uma
questão de organização - a publicação de listas
de servidores beneficiados pela estaoilidade. No
caso de uma despedida, a estabilidade pode ser
alegada perante a Justiça.

Militar temporário
"Com base no princípio da isonomia, não se
aplica a estabilidade aos militares temporários,
como os oficiais R/2 do Exército que estejam na
ativa há mais de cinco anos?" ~rnani Moreira
Furtado (Rio).
A situação dos militares temporários foi esclarecida nesta coluna, na edição de 7 de novembro, atendendo a outras correspondências.
A situação do militar foi desvinculada em
certos aspectos específicos, da dos servidores
civis. Por exemplo: os funcionários P.úblicos civis
agora podem se sindicalizar; os militare~ não.
Quanto ao assunto da estabilidade, a constituição é objetiva e clara ao dizer que para os
militares ela será defmida atavés de legislação. O
Art. 42 diz no parágrafo 9": "A lei disporá sobre
os limites de iáade, a estabilidae e outras condi~ de transferência do servidor militar para a
matividade".
Para quem se interessa ~r buscar o espírito
que norteou a aprovação de determinada norma,
deve-se lembrar que a situação dos militares
temporários foi levantada, houve inclusive uma
campanha de convencimento junto aos constituintes, emendas sobre o assunto apresentadas e
rejeitadas.
Portanto a situação do militar temporário
não foi modificada pela Constituição. Era pode
receber tratamento novo quando o assunto for
enfrentado pela legislação ordinária. A Constituição não lmpõe nem veda qualquer solução
específica. Pelo contrário, atribui à lei a competência de regular a matéria.
Várias matérias referentes à condição de
servidor militar, e não só estas, ficaram para a lei
ordinária.

Aposentadoria
"Emp~ado de empresa estatal que foi estatutário e hoJe é celetista pode se aoosentar pelo
Art. 22 das disposições transitórias'!" Hélio Garcia Bento (Rio).

A citação do artigo está errada. Talvez o leitor
refira-se ao 20 das di~ições transitórias, mas
este trata da atualizaçao das aposentadorias dos
servidores Q_úblicos. Mais certo seria referir-se ao
Art. 40 da Constituição, disposições permanentes,
que define como será a aposentadona do servidor
público.
Apesar desse desencontro de artigos, a carta
enuncia corretamente a dúvida: se aposentado
como servidor P.úblico ele teria proveitos integrais;
pela Previdência ele receberá a aposentaâoria
calculada pela média das 36 últimas contribuições,
corri~das monetariamente mês a mês. Frise-se que
este ultimo sistema ainda não está vigorando e o
cálculo continua sendo feito como antes.
A situação narrada é a de um emP,re_gado de
empresa estatal. Este não é servidor publico, pela
nova Constituição. As empresas estatais estão
excluídas dos artigos que tratam de servidores
públicos e que citam eXP.ressamente "administração direta, autarguias e fundasões públicas" (Art
39., por exemplo). Na Ordem Economica é re~la
da a situação das empresas estatais, onde é dito
que estas sujeitam-se ao regime juódico próprio
das empresas privadas, inclusive ' quanto as oori~ trabalhistas".
_Portanto, enq~anto os ~ervi~o!es públicos pasarao a ter um regune próP.no e uruco, os empregados de estatais estão defuiitivamente sob a legislação trabalhista comum.
Do que se está e_xpondo1 emerge a solução para
a dúvidã do leitor Hélio. A. aposentadoria de um
empre~do de estatal1 já regido pela CLT, será a
da previdência normru e não a de servidor público.
Quando o novo sistema previdenciário estiver
implantado, a diferença será pouca ou inexistente.
A média dos últimos 36 salários de contribuição,
corrigidos monetariamente mês a mês, resultará
num valor i~al ao do último salário, um pouco
menor se os ultimos aumentos forem maiores que a
infl~ção. ou até ~ pouco maior se os aumentos
finrus tiverem Sido menores do que a correção
monetária. Por enq_uanto, todavia, continua o
sistema anterior de calculo que realmente significa
acentuada perda.

João Güberto Lucas Coelho
Dúvidas sobre a nova Constituição podem ser esclarecidas
através de consulta ao JORNAL DO BRASIL, seção CartasVida Nova- Avenida Brasil500, 6" andar, Cep. 20.949.
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ida Nova,
Reajuste uniforme
"0 artigo 37,
inciso X significa que ~C~o~n~s~t~~i~tu~i~=-,
todos os servidores ' ....mK~rT:Ir:~p~r:~
públicos - federais,
estaduais e municipais - terão reajuste
uniformizado na
mesma data e com o
mesmo percentual?"
Hélio Moraes (Belo
Horizonte-MG)
O leitor escre·
ve em sua carta uma
série de. críticas à situação dos servido- 1----------~
res estaduais e municipais que não recebem as URPs. A coluna tem
- como objetivo e única finalidade verificar o aspecto
constitucional e as repercussões da nova Carta nas
situações concretas.
.
· O artigo 37 diz: "A administração direta,
indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoabililjade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: ... "
o
Seguem-se vários ítens, entre os quais o décillmo, com a seguinte redação: "a revisão geral da
· ; remuneração dos servidores públicos, sem distinção
. de índices entre servidores públicos civis e militares,
·'"dar-se-á sempre na: mesma data".
,
O leitor argumenta em favor da interpretação
") dé que o aumento dos servidores da União, dos
Estados e dos Municípios teria que ser na mesma
' )data ' e com os mesmos índices; sob ditames da
. rUnião. Ou seja, o governo federal reajusta seus
· aservidores e esta medida invade a autonomia de
1
· Estado's e Municípios, suas execuções orçamentá, rias e realidades proprias, ocasionando o efeito de
t.majorar a remuneração dos servidores dessas esfe. ras político-administrativas.
, . . A primeira leitura do texto até poderia abrigar
· ·c,esse tipo de interpretação, embora se soubesse que
. ·,-:,essa idéia não estaria na cabeça dos legisladores
:x:que, ao contrário, buscaram fortalecer a autonomia
.•, estadual e municipal e a Federação. A União
1 determinar os índices de aumentos dos servidores
· zestaduais e municipais- e não apenas regras gerais
· z.a respeito - seria uma situação de atrelamento
ncomo nunca se teve no País e o fim de qualquer
. :princípio federativo.
')I
A leitura mais completa do capítulo mostra,
por exemplo, que no artigo 39 define-se claramente
• que cada um • União, Estado, Distrito Federal,
SMunicípio- fará seu regime jurídico único e seus
· planos de carreira para os respectivos funcionários. l
'n
O sentido da norma anteriormente citada, a do
· !> artigo 37, X, é a de vincular o aumento entre civis 11
militares, ou seja, estabelecer que os índices será(
' ' os mesmos e a revisão de remuneração acontece10
· rna mesma data para os servidores civis e militar~
~ Portanto, o que a Constituição determina é,
:. proibição de reajustes gerais para os civis sil'a
.,atingir os militares, ou vice-versa; ou, ainda, rea ~
' • te de um determindo percentual para servid;
.. 1 civis e outro percentual para os militares.
, 1r
A Constituição fortalece bastante a Fed
. l'ção, dá um novo status jurídico.constitucianai 1
· t. municípios. Cabe aos cidadãos de cada Estado ~
- 1 Município, e aos poderes que os representao
decidir dentro das regras democráticas e legais, !
há funcionários demais ou de menos, se ganhat
- pouco ou muito, e assim por diante. O problema
político, interno. Não se pode "federalizar" o
serviços estaduais e municipais por uma questã<
salarial. Estar-se-ia caindo numa centralização de
graves prejuízos e incontornáveis problemas a mé·
dío prazo.
É dentro do Estado e do Município que se
deve travar a discussão e a busca de soluções. Os
cidadãos contribuintes e eleitores tem o direito de
controlar a máquina pública e decidir se há desperdício, injustiças, excesso de remuneração ou baixos
salários. Assim é a democracia. Assim é a Federação.

Estabilidade de servidor
"Quando a Constituição diz cinco anos continuados quis evitar a interrupção de exercício, e não
de dias trabalhados. Servidor que, trabalhando para
o Estado desde 1982, lnterrompeu.o ao final de 1985,
retornando em junho de 86 para outra repartição,
teria direito à estabilidade?" Adolflno Matos Pimentel (Vitória-Es).
Retoma o assunto da estabilidade atribuída a
servidores públicos pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no seu artigo 19. Algumas
vezes a coluna abordou o tema. A questão agora
proposta é sobre o que significa a expressão há pelo
menos cinco anos continuados, exigência para o
servidor ganhar tal estabilidade. O leitor argumenta
que o dispositivo quis evitar a interrupção do
exercício e não de dias trabalhados, porque um
~rvidor P.9de ter faltado o se ·c
RU
dia
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, . rias e realidades proprias, ocasionando o efeito de
.t;majorar a remuneração dos servidores dessas esferas político-aqministrativas.
. . A primeira leitura do texto até poderia abrigar
· c,esse tipo de interpretação, embora se soubesse que
. ·cessa idéia não estaria na cabeça dos legisladores
1 r.que, ao contrário, buscaram fortalecer a autonomia
~ , estadual e municipal e a Federação. A União
, t•determinar os índices de aumentos dos servidores
· l estaduais e municipais- e não apenas regras gerais
' l'a respeito - seria uma situação de atrelamento
ncomo nunca se teve no País e o fim de qualquer
: :princípio federativo.
·)I
~ A leitura mais completa do capítulo mostra,
por exemplo, que no artigo 39 define-se claramente
'· que cada um - União, Estado, Distrito Federal,
.& Município - fará seu regime jurídico único e seus .
planos de carreira para os respectivos funci6nários. t,
• l(
O sentido da norma anteriormente citada, a do
· 5 artigo 37, X, é a de vincular o aumento entre .civis ti
militares, ou seja, estabelecer que os índices será(
' ' os mesmos e a revisão de remuneração acontece10r.
· rna mesma data para os servidores civis e militar~d
~ Portanto, o que a Constituição determina é,
:. proibição de reajustes gerais para os civis s!l'a
-ratingir os militares, ou vice-versa; ou, ainda, rea ·~
' ' t~ _de um determindo percentual ~~ra servid;
1•• 1 CIVIS e outro percentual para os mthtares.
, lf
A Constituição fortalece bastante a Feó
_ : r ção, dá um novo status jurídico-constitucional 1
· t. municípios. Cabe aos cidadãos de cada Estado ~
- 1 Município, e aos poderes que os representao
decidir dentro das regras democráticas e legais, !
há funcionários demais ou de menos, se ganhat
- pouco ou muito, e assim por diante. O problema
político, interno. Não se pode "federalizar" o
serviços estaduais e municipais por uma questã<
salarial. Estar-se-ia caindo numa centralização de
graves prejuízos e incontornáveis problemas a médio prazo.
É dentro do Estado e do Município que se
deve travar a discussão e a busca de soluções. Os
cidadãos contribuintes e eleitores tem o direito de
controlar a máquina pública e decidir se há desperdício, injustiças, excesso de remuneração ou baixos
salários. Assim é a democracia. Assim é a Federação.

Estabilidade de servidor
"Quando a Constituição diz cinco anos conti·
nuados quis evitar a interrupção de exercício, e não
de dias trabalhados. Servidor que, trabalhando para
o Estado desde 1982, Interrompeu-o ao final de 1985,
retornando em junho de 86 para outra repartição,
teria direito à estabilidade?" Adolflno Matos Pimen·
tel (Vitória-Es).
Retoma o assunto da estabilidade atribuída a
servidores públicos pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no seu artigo 19. Algumas
vezes a coluna abordou o tema. A questão agora
proposta é sobre o que significa a expressão há pelo
menos cinco anos continuados, exigência para o
servidor ganhar tal estabilidade. O leitor argumenta
que o dispositivo quis evitar a interrupção do
exercício e não de dias trabalhados, porque um
servidor pode ter faltado ao serviço algum dia.
Nisto, a concordância é plena. Ou seja, um servidor
que teve faltas no serviço, na vigência de um
contrato ou relação de emprego, não perderia o
direito à estabilidade.
Acontece que, ao formular a pergunta específica, o leitor toma um caso completamente diferente. Um servidor teve relação de emprego entre 1982
e 1985. Interrompeu-a. Não diz como, mas pode-se
imaginar que tenha suspenso o contrato de trabalho, rescindido este ou fato semelhante. Retoma em
1986 "a outra repartição". Teria direito à estabilidade? A resposta é negativa. Aqui se caracteriza
exatamente a interrupção do exercício, do vínculo.
A carta permite dúvidas. Um caso curioso é o
de um servidor que tivesse tirado uma licença para
tratar de assuntos pessoais em regime jurídico que a
permita para este tipo de relação de emprego. Aí,
sim, existirá razão· de dúvida, porque a relação
permanece, o vínculo existe, apesar de não estar
acontecendo, numa interpretação mais rígida, o
"efetivo exercício". No caso de licença para tratamento de saúde, já é de se defender a constitucionalidade da permanência do vínculo e da condição
para a estabilidade.
Todavia, o se~idor que tenha sido desligado,
abandonado ou rescindido contrato e depois tenha
um novo emprego não pode computar o tempo
anterior e o h1ato entre os dois contratos como "de
efetivo serviço". No caso de uma despedida que
tenha sido anulada na Justiça, por exemplo, aí sim a
reintegração poderia assimilar o tempo não trabalhado para os fins da estabilidade que a Constituição
está dando aos servidores com cinco anos de efetivo
serviço.
·

João Gilberto Luca. Coelho
Dúvidas sobre a nova Constltu~ podem .., esdMK:klaa
atravú de COI'IBUir. ao JORNAL DO BRASIL, HÇ&to CarluVlds Nova - Avenlds Brui/500, 6" .mar, Cep.20.949.
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BRASÍLIA - O ministro das
municaçóes, Antônio Carlos Magalhã~
após o embarque do presidente Jot
Sarney para Buenos Aires, criticou !
ministro das Relações Exteriores, Abre
Sodré, que, na quinta-feira, numa ent~
vista à TV Manchete, apontou o se na~
Mário Covas (PSDB-SP) como um no1111
viável para ser apoiado pelas forças 41
centro na eleição presidencial do ano q'lvem. "Foi uma opinião fora de tem~
com a qual não concordo", declaro1
Antônio Carlos, acrescentando que vi
outros nomes - "inclusive dentro d1
meu partido" - melhores que o d
Covas. Na hora do embarque, Antônil
Carlos cumprimentou o deputado UI~
ses Guimarães, que na cond1ção de pre~
dente da Câmara assumiu a Presidêncl
da República. Há três,semanas, o min~
tro das Comunicações atingiu Ulysses ~I
insinuar que em 1964 ele fora a favor 41
cassações de direitos políticos pelo pr~
de 15 anos, e não de 10.
Com ar de mistério, o ministro d1
Comunicações disse, no aeroporto, q~
não há motivo para que se faça tanl
"alarde" em tomo de 89. "Uma histód
interessante aconteceu em Curitiba, on~
um candidato com 12 dias de campanH
ganhou a eleição", lembrou Antônl
Carlos, referindo-se à vitória do arquitet
Jaime Lemer, do PDT. "Tenho certé~
que vai surgir um nome que repetirá es~
história em 89".
:

Leque de opq6es- O ministil
das Relações Exteriores, Abreu Sodr~
que na entrevista à TV Manchete decl'
rou que "com Covas o Governo perdia e
anéis, mas não perdia os dedos", ontem
na Base Aérea de Brasilia, amenizou sul
opinião. "Eu apontei os nomes de Ulri
ses Guimarães, Aureliano Chaves, Jâ!lÍl
Quadros e Mário Covas como um leq~
de opções para as forças de centro ~
observou, apressando-se em dizer ql1
não está falando em nome do Palácio dl
Planalto. "Não acho acertado que u~
ministro de Estado aponte nomes", insi!
tiu Antônio Carlos, considerando difíd
que haja uma união em tomo de um
nome de centro.

Correção

I

O JORNAL DO BRASIL errou na n
portagem Marcello tem menor votaÇl'!.J
do PDT desde eleição de Brizola, pubil
cada domingo na péglna 5. Na eleiçio
1982, Leonel Brizola teve para governa
dor 41,40" dos votos do eleitorado ~
Rio. Na eleição do dia 15 passado,
lo Alencar conquistou a Prefeltun do Rki
com 31,56". A queda da votaçio do P '
foi de 9,84 pontos percentuais, e não ~
9,84", como se publlcoa.
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e vez em quando tem ocorrido
em nossas ditaduras latinoamericanas a idéia de um plebiscito
• pelo qual tentam colher aprovação do
f povo para continuar. Aproveitam . é
claro, todo o poderio da máquina de
I p-ropaganda que já têm montada. E
1escolhem. em geral, uma conjuntura
1 econômica favorável. pois também as
1 ditaduras conseguem êxitos e até ''mi! lagres" - como bem sabemos. ai de
1 nós.
l
A história ensma que nem sempre
l essa tentativa dá certo. Exemplo: o
t Uruguai. Lá, em fins de 1980, o sinal
. de partida para a redemocratização foi
: exatamente um plebiscito, no qual o
povo disse "não'' ao esquema proposto
1 pelo governo militar que pretendia
! institucionalizar-se.
Agora a experiência vai se repetir
r no Chile. depois de 15 ános de uma
ditadura crueL O general Augusto Pi! nochet quer mais Oito anos de poder
1 absoluto a partir de 1990, pois a tanto
! equivaleria a vitória do "sim". Há
1 enorme interesse em todo o mundo
pelo resultado.
i O "astucioso autocrata", como o
1 New York Times chamou Pinochet.
~ possui capacidade para levar a cabo o
i.Jllojeto de institucionalização. Pratica
um deslavado clientelismo militar e
"4!ltimamente se porta como um candidato comum à presidência, distribuindo afagos às criancinhas, apertos de
mão e promessas demagógicas.
Vigora no Chile uma constituição
outorgada que decretou o "apartheid
·I cívico'', na expressão do bispo Jorge
1 Hourton. Algumas medidas de abran' damento da ditadura foram tomadas
recen.temente, em função do plebisci' to. E uma ditadura embonecada e
I "produzida" para a circunstância. Os
I ferozes carabineiros, que têm um reI prescntante na cúpula de quatro meml bros do poder, continuam reprimindo
: a ferro e fogo as manifestações popu1 lares.
~!
O Chile. como antes, está dividido
;
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p poder "constituinte" do Supremo
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Luiz Orlando Carneiro
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Supremo Tribunal Federal aproveitou a comemoração solene de
j se~s 16q anos para demonstrar, p~blica
e IneqUivocamente, que seus mm1stros
1
1 estão muito mais cientes e ciosos do
; seu poder de intérpretes da Constitui\ ção do que poderiam supor muitos dos
constituintes que, ao retirar competências tradicionais do STF em favor do
Superior Tribunal de Justiça, acaba1 ram por enfatizar como missão "pr~~íp~a~' do Supremo a guarda da Consti.
1tuiçao.
I · Num livro de 1986 (A cnse da
Constituição, a Constituinte e o STF). o
ministro Oscar Dias Corrêa apoiou-se,
; entre outros juristas, em Francisco
1 Cã'mpos, para sublinhar: "o poder de
! interpretar a Constituição envolve, ·em
I muitos casos, o poder de formulá-la. A
I Constituição está em elaboração per1manente nos tribunais incumbidos de
~i?licá-la, é o que demonstra a jurisprudência do nosso Supremo Tribunal e,
particularmente, a da Suprema Corte
americana. Nos tribunais incumbidos
da guarda da Constituição funciona
igualmente o poder constituinte".
É esse poder "constituinte" que
dará ao STF uma presença políticoconstitucional que jamais terá tido na
República, sobretudo nesta fase que se
inicia com a promulgação de uma Carta dependente de mais de 200 leis
complementares e ordinárias, e cheia
de verbos no futuro mesoclítico.
i O ministro Célio Borja, que dis1cursou na solenidade dos 160 anos do
I &TF em noine de seus pares, fez ques1tão de salientar a evolução da Corte
1

!

quase pqr Igual em esquerda, d1re1ta e de. Houve. pOis. uma recuperação a
centro. E o centro. pois. quem decide.
partir de um retrocesso apOiada t:m
Em termos sociais. ganha o lado para o fatores circunstanciais. como a subida
qual se inclinar a maiona da classe
espetacular dos preços do cobre no
média. Para impressioná-la. Pinochet . mercado internacional, com a qual não
JOga com o fantasma do caos econômise poc!e contar indefin idamente.
co e da instabilidade. que inam ressur- ·
Há um ano atrás. em Santiago. ao
gir caso a esquerda fosse vltonosa no
passarmos por um dos bairros eleganplebiscito. O governo "forte" repretes da capital, um conhecido economissentaria. ao contrário, a ordem. a casa
ta me dizia. sarcástico: "Aqui você
arrumada . Sob o fasClSmo. devemos
está em uma das mmores concentralembrar, brandia-se triunfalmente o ções de Mercedes e BMW do mundo ...
argumento de que os trens itahanos
Pinochet sabe que esse é o sonho da
tinham passado a andar no horário.
classe média, e com ele está JOgando.
Os êxitos econômicos da ditadura
Mas não é tão fácil assim. Proteger
chilena estão longe de ter o alcance
os ricos e médios mediante uma barreique alguns lhe pretendem atribuir. Pera que segregue os pobres pode paredro Vuscovic, ex-ministro de Econocer ao astucioso autocrata uma solumia no governo Salvador Allende, e ção, mas também acontece que os
atual pesquisador conceituado do Cenchilenos, povo inteligente e tradiciotro de Pesquisas e CiênCias Econôminalmente politizado, têm consciênçia
cas do México, explicava recentemente
da precariedade histórica de uma tal
que eles configuram uma espécie de
segregação. Ela contém claramente os
apartheid econômico. O Chile se diviingredientes de uma grande explosão
de em dois países, o branco e o negro.
social em futuro não muito remoto.
O primeiro tem todos os atributos de
. Costuma-se dizer também que as
ordem, limpeza, abundância, eficiên- oposições chilenas não têm uma procia . Mas há outra porção que busca seu
posta válid~ para opor à ordem de
lugar ao sol: é o país negro , empobrePinochet. E verdade que elas ainda
cido como nunca, empobrecido e castinão encontraram 1.,1ma fórmula perfeita
gado.
de unidade, há muitas táticas conflitantes. Mas a proposta comum existe: é
A estratégia econômica e social da
ditadura chilena, diz Vuscovic. é a · acabar com a ditadura, reimplantar o
regime democrático - como aconteestratégia da segregação. Diante do
ceu, quem diria, na Argentina, no ·
fracasso, em outros países latinoUruguai e no Brasil.
americanos, das propostas neoliberal e
heterodoxa, o regime de Pinochet apeEssa proposta pode não ser muito
lou para a divisão em dois países, J.lm
confortável, implica trancas e barranpróspero e outro marginalizado . (E o cos, surpresas e incógnitas, mas existe.
que alguns economistas preconizam
Só ela é capaz de assegurar a paz social
abertamento para o Brasil: a implantae a estabilidade a longo prazo. Nessa
ção oficial da Belíndia, em vez de uma
batalha não há desenlaces idílicos, com
distribuição justa e condigna da renda
apoteoses deslumbrantes e farta distrinacional por todos os setores da popubuição de rosas e doces a todos os
lação.)
protagonistas. A proposta é uma luta
comum contra a ditadur?., que repreQuanto aos índices positivos que o
senta opressão, obscurantismo, vergoChile alardeia, em contraste com ounha nacionaL E aí é como dizia Napotros países da América Latina, observa
leão, citado por um líder revolucionáPedro Yuscovic que esses resultados
rio do nosso século: "On s'engage et
são recuperações parciais relativamenpuis .. . on voit".
te a situações de anos anteriores. Nos
quatro anos subseqüentes ao desastre
Esperemos que o Chile, ou, mais
econômico de 1975 (já sob a ditadura),
especificamente, a classe média chileapenas se recuperaram os índices de
na, não se deixe enganar pelas astúcias
do ditador.
1970, sem igualar os do governo Allen-
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Suprema no sentido de Corte Constitucional por excelência, "com a significativa modificação de sua competência
pela nova Constituição do Brasil".
Lembrou o ministro que, apesar da
doutrina americana do poder implícito
da Corte Suprema de declarar nulo
qualquer ato contrário à Constituição,
"a estreita competência originária e
recursal do STF dificultava o exercício
eficaz do controle incidental'' . As
Constituições de 1934, 1937 e 1946,
ainda segundo ele, "tornaram· mais
explícita a possiBilidade d_e,_mediante
recurso extraordinário, provocar a
Corte em questões de constitucionalidade; mas o controle direto, concentrado e em tese, seria definitivamente
consagrado pela Carta de 1967".
Podendo, a partir de então, dar à
norma regimental força de lei processual, o STF passou a selecionar o
conhecimento dos recursos extraordinários, restringindo-os aos casos de
inconstitucionalidade e de questões federais relevantes. Tal modificação das
normas internas da Corte, na opinião
do ministro Célio Borja, levou o próprio STF, em certo sentido, "a antecipar sua conversão em tribunal preponderantemente constitucional que a nova Carta, enfim, consagra".
Os parlamentares. os políticos e os
militantes da chamada sociedade civil
já se mostram ansiosos com a possibilidade de testar a eficácia do dispositivo
constitucional segundo o qual será concedido mandado de injunção sempre
que a falta çle norma regulamentadora
torne inviável o exercício dos direitos e
liberdades constitucionais. Mas não é
só nos casos de mandado de in junção
que o Supremo, muito em breve. co-

meçará a mostrar que passou a ter, em
sua totalidade, a jurisdição suprema.
Espera-se que na apreciação das
ações de inconstitucionalidade o novo
Supremo seja levado, também, a uma
interpretação mais constante e mais
dinâmica da Constituição.
Pela Carta vigente, a representação por inconstitucionàlidade depende
do procurador-geral ~.República, que
-'lovo texto o
a engaveta ou não.
procur11dor-geral te~
~r "pr.evia~vidQ"

m

aeo-

lher as at;ões de inconstitucionalidade
que quiser. Além do mais, essas ações
podem ser propostas agora pela OAB,
por partidos políticos representados no
Congresso e por confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito
nacional. Se pode haver um congestionamento do STF, a Corte constitucional terá ampliado, em muito, seu campo de ação "constituinte":
Finalmente, a maior presença político-constitucional do Supremo fará
certamente com ql!e indicação de
seus futuros ministros seja uma questão altamente política, como é nos
Estados Unidos. Indicapos pelo presidente da República, os ministros do
STF não serão apenas aprovados pelo
Senado, mas argüídos em sessões públicas. A propósito, a próxima vaga no
STF ocorrerá em março do próximo
ano, quando se aposenta o ministro
Rafael Mayer, seu atual presidente.
Em agosto, o ministro Djaci Falcão
chega aos 70 anos. Em 1990, deixarão
o Supremo os ministros Carlos Alberto
Madeira e Oscar Dias Corrêa.
Lwz Orlando Cametro é diretor regtonal do
JORNAL 0 0 BRASIL em Brasília
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destruição · da Amazônia,
Segundo o relatório, a devastação das matas, "num ritmo
xplosivo", não tem sequer se traduzido em benefícios consi- _
deráveis para o Brasil, exceto em algumas vantagens passageiras, de curto prazo. "Apesar de décadas de intensos esforços
de desenvolvimento, a Amazônia ainda colabora somente com
insignificantes 3% da renda nacional" do Brasil, afirma o
documento.

r-------------------------~--------------~:
I

O "erro inicial" da política amazônica brasileira, diz o
autor, foi começar a promover a ocupação da região sem ter
suficiente conhecimento sobre o potencial de seus recursos
naturais. Posteriormente, os erros continuaram, diz o estudo,
através de incentivos para o estabelecimento de projetos de
pecuária de "questionáveis efeitos ambientais" e, mais recentemente, para o estabelecimento de fundições (de ferro gusa,
usando carvão vegetal) na região do projeto Carajás.
A floresta amazônica já ocupou 16 milhões de quilômetros quadrados e atualmente sua extensão foi reduzida para 9
milhões. O estudo assinala que ela representa 30% do total de
selvas tropicais do mundo, apesar do ritmo do desmatamento:
até 1980 haviam sido desmatados 125 mil Km quadrados e até
1988 quase 600 mil Km quadrados.

Fama injusta?

medidas salvadoras

Companheiro de Juta
contesta o mito
do herói Lamarca

projetos já existentes somente nos casos em que a Sudan
confirmasse que eles estão localizados em áreas fora da selva
tropical.
• Declaração pelo governo de uma moratória nos desembolsos dos incentivos fiscais estabelecidos para os projetos na
área de Grande Carajás, como a criação de fundições de ferro
gusa, utilizando carvão vegetal. Embora a legislação preveja
reflorestamento, a experiência mostra que isso acaba não
ocorrendo.
• O Incra deveria modificar suas regras que permitem o
reconhecimento do desmatamento como forma de benfeitoria
de terras e, portanto, como maneira de se conseguir a posse do
terreno. Essa política, segundo o estudo, tem incentivado a
destruição da selva em terras como pouco ou nrnhum valor
para a agricultura. Além disso, estimula a especulação. O que
o lnera deveria fazer, em substituição, é dar concessões de 20
a 30 anos para que gente da região explore atividades ligadas à
selva (como a dos seringueiros).
• O IBDF deveria substituir sua atual política de pedir a cada
agricultor que conserve 50% das matas em suas terras por
outra. obrigando à preservação de 50% das matas em cada
região onde há projetos de agricultura.
• Finalmente. o governo deveria aumentar seus esforços para
melhorar a administração dos impostos que, se corretamente
recolhidos, poderiam trazer benefícios para o uso da terra.

Luís M aklouf de Carvalho

S

ÃO PAULO- O ex-capitão do Exército Carlos
Lamarca não merece a fama que tem . A opinião é
do hoje pequeno empresário Ariston Lucena, 37 anos,
casado, um filho, que no passado foi amigo e companheiro de luta do dirigente da organização clandestina
VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) , inclusive
na frustrada tentativa de guerrilha do Vale do Ribeira,
sul do estado. Segundo Lucena, que está escrevendo
um livro sobre a experiência do passado, Lamarca, cuja
morte completou 17 anos no último dia 17, foi mitificado. "A esquerda e a imprensa o transformaram naquilo
que ele não era", diz Lucena.
Para o ex-guerrilheiro, Lamarca "era teoricamente despreparado e politicamente sem experiência".
Trocando em miúdos, Lamarca, segundo Lucena, mal
conhecia os rudimentos do marxismo-leninismo (base
teórica da organização), era incapaz de fazer intervenções políticas de peso nas reuniões da VPR e tinha
muitas dificuldades em entender com clareza a situação
que o país atravessava. Da mesma forma, acredita
Lucena, Lamarca não tinha jogo de cintura suficiente
para equilibrar-se entre as diversas alas da organização.
Do ponto de vista militar, embora elogie "a frieza e a
intuição" de Lamarca, Lucena afirma que ele "não
tinha condições de liderar campanhas de grande envergadura, como se propunha fazer" .
Ariston considera que foi um equívoco a ação
armada que mais contribuiu para a fama de Lamarcao assalto ao quartel do 4° Regimento de Infantaria, em
Quitaúna, município de Osasco, na Grande São Paulo,
no dia 24 de janeiro de 1969, a partir do qual ele se
integrou definitivamente às ações armadas. "Lamarca
foi usado e enganado com mentiras mal urdidas", diz
ele. De acordo com sua versão, o ex-capitão teria se
deixado iludir pelas informações erradas do exsargento Onofre Pinto, então coordenador nacional da
VRP, que garantia já existirem no país áreas estruturadas para a guerrilha. "Na verdade, não havia nada
organizado", diz o empresário.
Ariston Lucena, hoje inteiramente desligado da
atividade política - - "muito descrente com o passado e com o futuro" -, chegou ao_Vale do Ribeira em
janeiro de 1970 e foi aí que melhor conheceu Carlos
Lamarca. "Ele tinha alguns lances muito autoritários,
porque detestava ser contrariado", lembra o empresário.
Mas Lamarca também tinha o lado carinhoso.
"Era capaz de amparar um companheiro no ombro e
ficar passando a mão em sua cabeça, dando uma força,
o que não era comum na esquerda", diz Lucena.
O livro de Ariston Lucena, ainda sem nome,
também vai contar detalhes sobre o relacionamento de
Lamarca com a psicóloga Iara Yavelberg, amante do
capitão durante seu período de clandestinidade. Iara se
suicidou em agosto de 1971, em Salvador. Segundo o
ex-militante, Lamarca preocupava-se em não dar a
amante privilégios durante o treinamento do Vale do
Ribeira. "Ela era meio almofadinha e ele exigia mais
dela do que dos outros".
Quando os guerrilheiros foram descobertos pela
polícia, Ariston Lucena foi um dos nove participantes
da fuga que se tornou famosa. Um tenente foi morto
quando eles furaram o cerco comandado pelo coronel
do Exército Erasmo Dias, hoje na reserva e deputado
estadual pelo PDS paulista. O autor do livro viu
Lamarca pela última vez no dia 3 de junho de 1970,
num ponto marcado na Avenida Ipiranga. O capitão
seria morto 15 meses depois, na chamada Operação
Pajussara , comandada pelo então major Nílton Cerqueira , no sertão da Bahia. Lucena acabou preso a 20
de agosto de 1970 e só foi libertado em 1979.

Fumo -

Mais um duro golpe contra os fumantes e os
fabricantes de cigarros: o ministro da Saúde, Borges da
Silveira e do Trabalho, Almir Pazzianotto, assinam hoje
portari; recomendando as empresas privadas e estatais que
adotem medidas restritivas ao hábito de fumar, espectalmente
quando o ambiente for fechado e a ventilação natura_! reduzida. As empresas que implantarem medtdas de deseslimulo ao
hábito de fumar poderão delimitar áreas específtcas para os
fumantes, diz a portaria. Em tempo: Pazzianotto é neto e filho
de tabagistas convictos e "militante da causa" há 25 a~o.s.
Borges da Silveira, ex-fumante inveterado, abandonou o vtcto
hâ um mês, para dar exemplo à Nação.

Greve de fome -

Aqastecido com várias garrafas
de água mineral e protegido apenas por um chapéu, Emanuel
José Pacheco Vaz Manso, 42 anos, iniciou ontem, em frente
ao Palácio do Campo das Princesas, sede do governo pernambucano, uma greve de fome: ele quer ser reintegrado ao cargo
de auxiliar de engenharia na Celpe (Companhia de Eletricidade de Pernambuco). de onde foi demitido no dia 10 de
outubro de 1986. "Só saio da praça quando o governador
Miguel Arraes cumprir a promessa de me reintegrar ao
emprego". diz, emocionado. N~ Palácio do governo, o
secretário de Imprensa de Arraes mformou que Emanuel fm
demitido por justa causa.

FRANCISCO OCTÁVIO
DE OLIVEIRA
(TATÁ)

J . FERNANDES COUTO F0 (Subi). MARIZA.

I

famflia convidam para Missa de 7° Dia de seu
amigo OCTÁVIO que será celebrada hoje
(22/9/88) às 17:30 horas na Capela do Colégio
Notre D me. na Rua Barão da Torre. n° 308

MI~TON

FERNANDES PEREIRA
(MISSA DE 7' DIA)

A diretoria da sociedade doutorandos de 1930. consternada
COf11 o falecimento de seu presidente. convida os colegas da
turr'na. seus familiares e demais amigos de MILTON FERNMIDES PEREIRA. para missa de 7° dia. à ser realizada as
10,00hs de amanhã. dia 23. na Igreja N.S. de Copacabana. (Capela
anexa ~l Rua Hilário de Gouveia)
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AMARANTE
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Cesar Queiroz Benjamin, que atuou ao lado de
_ , .~~marca , na Bahia, em
quand?.ele deixou
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