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onierencia quer uma comissão mais ampla A IV Conferência dos Advo
gados do Estado do Rio de Ja
neiro — intitulada "Olho na 
Constituinte" e encerrada on
tem no Hotel Copacabana Pa-
lace — aprovou como principal 
tese a convicção de que a co
missão encarregada de elabo
rar o anteprojeto da nova Car
ta Magna, presidida pelo juris
ta Afonso Arinos, não tem a re
presentatividade social que o 
momento político exige. 

Em matéria constitucional 
todos são notáveis, garantiu o 
Presidente da Seccional-RJ da 
Ordem dos Advogados do Bra
sil, Nilo Batista, que classifi

cou o jurista Afonso Arinos e a 
Associação de Moradores do 
Vidigal como "de igual impor
tância para a elaboração da 
Constituição". 

— Na feitura de uma Consti
tuição, ao contrário da Lei or
dinária, a técnica jurídica vem 
em segundo lugar, e as opções 
políticas em primeiro — disse 
Batista, que também louvou o 
caráter heterogéneo da Confe
rência, que reuniu empresá
rios, favelados, índios, repre
sentantes dos mais diversos 
segmentos sociais e cerca de 
mil advogados. 

Estudantes festejam data com calote 
A antecipação nas come

morações da fundação do 
curso de Direito no Brasil 
— dia 11 de agosto —, com 
"pendura" nos restauran
tes da cidade, provocou dis
sabores a comerciantes é 
estudantes, pois muitos fo
ram parar na Delegacia. 
Apesar de não ter havido 
violência, alguns donos de 
restaurantes prometeram 
recuperar o prejuízo na 
Justiça. 

Este foi o caso do Piano 

Bar e Restaurante Equi-
nox, na Rua Prudente de 
Moraes 729, em Ipanema, 
onde 17 estudantes da Uerj 
comeram e beberam cerca 
de Cr$ 1,7 milhão. O pro
prietário Norbert Hartmer 
disse que, se deixasse o ca
so correr, no ano que vem 
os estudantes antecipa
riam o "pendura" para o 
dia 9, depois para 8 e assim 
sucessivamente. 

— No ano passado — dis
se ele — nós percebemos a 

tempo, o "pendura" e ofe
recemos vinho a todos. 

A Polícia foi chamada ao 
restaurante e todos os estu
dantes levados para a 13? 
Delegacia, onde o dono foi 
orientado para recorrer à 
Justiça. Outros calotes fo
ram dados no Restaurante 
Sobre as Ondas, na Aveni
da Atlântica, no Café de la 
Paix, no Hotel Méridien, no 
Castelo da Lagoa e no La 
Tour, ambos no Centro. 
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