
«"•í Em S. Paulo, palestras e cartilhas 
Sào Paulo tem vivido nos últimos 

meses verdadeira febre de palestras e 
encontros para discutir a Constituinte. 
Em sua maioria, sfto promoções de enti
dades de classe — especialmente a 
OAB — que reúnem seus associados 
para debater assuntos especlílcos, co
mo os direitos da mulher, para os gru
pos feministas; a legislaçSo econômica, 
para os economlstras; a liberdade do 
Judiciário, para os magistrados. Donas-
dé^asa, aposentados, alfaiates ou ga
ris, por enquanto estão à margem desse 
processo na Capital, aliás como em to
do o Pais. 

O conselho Regional de Econom-
mla, em conjunto com o Departamento 
de Economia da PUC e o Centro Acadê
mico Leão 13, promoveram um amplo 
seminário sobre o tema "A Questão 
Econômica na Constituinte". A Asso
ciação dos Magistrados, por sua vez, 
organizou o Ciclo de Estudos Constitu
cionais, levando como um dos debate-
dores o jurista Miguel Seabra Fagun
des. "Os Partidos Políticos e a Consti
tuinte" lol o tema de outro seminário 

("A Constituinte e as Organizações Po
líticas"), coordenado pela União Parla
mentar Interestadual. Já a Associação 
Profissional dos Sociólogos do Estado 
de São Paulço optou por outro tema: 
"Organização Sindical e Constituinte", 
debatido na sexta-feira com a partici
pação de parlamentares e sindicalistas. 
A entidade, porém, pretende continuar 
a motivar o debate sobre o tema, pro
movendo outros encontros. O Ministé
rio Público encerrou ontem seu con
gresso nacional, em São Paulo, em que 
o tema Constituinte foi o principal as
sunto. 

Para o grande público, as promo
ções têm sido poucas. O diretório regio
nal do PT, por exemplo, elaborou uma 
cartilha Intitulada "O que é Constituin
te e para que serve", mas apresenta 
basicamente a posição do partido sobre 
o tema. A Frente Municlpalista Nacio
nal também optou pela elaboração de 
uma cartilha, dentro de uma campanha 
de "informação e esclarecimento" á po
pulação. O público a que se destina o 
documento, no entanto, é restrito: pre
feitos, vices e vereadores do Pais. 
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