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O senador Nilson Carneiro 
(PMDB/KJ) se reunirá hoje com as 
lideranças da Constituinte para ten
tar mn acordo sobre o capítulo VII 
dn Ordem Social, que trata da famí
lia, do menor e do Idoso. Caso o 
PMDB insista em apresentar o tex
to do nrtigo 258, segundo o qual "0 
garantido a homens c mulheres o 
direito de detennioar 11 vi emente o 
número de s^us íllhos", a deputada 

: Sandra Cavalcanti (PFL/RJ) npre-
• sentara para votação emenda esta-
; belc-cendo "o direito a vida desde a 
! concepção", ou seja. u prolblçfio do 
I aborto. 
| Este 6 o tema mais polemico do 
j capítulo VII o até agora — a questão 
j deverá ver votada hoje — o único 
j acordo conseguido foi entre os pró-
\ prlos constituintes do PMDB, que 
i mantiveram o texto original do arti

go 253 com relação ao aborto. O pró
prio senador Nelson Carneiro, que 
esta coordenando as negociações, 
admite eme enfrentará dificuldades 
para conseguir acordo com as ou
tras lideranças e principalmente 
com os constituintes evangélicos, 
que estilo fazendo Intensa campa
nha contra o aborto. 

"Se o PMDB apresentar o texto 
como está, nSo haverá acendo e a 

j questiío nao será votada hoje", ga-
1 rante a deputada Sandra Cavalcan

ti. Mas, segundo o deputado Nelson 
Gameiro, o texto do PMDB nflo se 
refere à questão do aborto mas ao 
direito dos pais de determinarem li
vremente o número de filhos e o 
planejamento familiar. Por isso ele 
acredita que nfio haverá dificulda
des para se chegar a um acordo hoje 
sobre o capítulo VII. 

Outro tema poWmlco do capí
tulo da família, do menor o do idoso 
6 o divórcio. No texto do PMDB está 
estabelecido que o casamento civil 

, poderá ser dissolvido pelo divórcio, 
j após prévia separação Judicial por 
! mais de um ano ou comprovada se-
j paraçSo "de fato" por dois anos. 

Neste aspecto, o texto 6 novamente 
I emperrado pelos constituintes 

evangélicos ortodoxos, que sao con
tra a dissolução da família. 


