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Movimentos negros 
discutem participação 

Reportagem Local 

Um encontro na
cional de movimen
tos negros ligados 
às igrejas católica 
e evangélicas, para 
debater a sua par
ticipação na As
sembléia Nacional 
Constituinte, será 
realizado amanhã e 
domingo, na Facul
dade de Teologia 
Nossa Senhora da 

•' Assunção, em São Paulo. O encontro 
vterá assessoria do jurista Francisco 
Barbosa, do Rio Grande do Sul, e tem 
a presença confirmada de militantes 
de movimentos de São Paulo, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Goiás, Rio de Janeiro e 
Paraná. 

Os trabalhos, que ocuparão o sába-
. do e domingo inteiros, começarão a 
ser desenvolvidos às 8h30 de amanhã, 
quando será debatido um tema que 
originalmente não fazia parte do 

negra na África do Sul diante da 
política oficial do "apartheid". Deve* 
ser aprovado um documento a seh 
encaminhado ao consulado sul-afri-' 
cano em São Paulo. 

• M , f l O negro nas constituições 
De acordo com um dos organizado-* 

res do encontro, o padre Antônio 
Aparecido da Silva, 36, diretor da 
Faculdade de Teologia Nossa Senhçf̂  
ra da Assunção, "na hora em que o 
País se volta para um tema funda* 
mental, o da Constituinte, os negros] 
pretendem discutir como vão partici; 
par e como vão lutar para que seus' 
direitos sejam respeitados na nova' 
Carta Magna". '. p 

Neste sentido/será feito um debate' 
específico sobre o tratamento da raça 
negra nas constituições brasileiras, 
''sob o ponto de vista de uma 
perspectiva histórica". Está prevista 
a elaboração de um documento sobre 
"Negritude e Constituinte", a ser 
entregue à comissão governamental 
que estudará a questão, juntamente 
com sugestões de nomes para inte-

programa: a situação da população grar esse mesmo grupo de trabalho-V? 

Dieese explica direitos em cartilha iiustrada${ 
Reportagem Local * 

O debate sobre a Constituinte está 
chegando aos sindicatos. "Só vamos 
ter a sociedade que nós queremos se 
nos organizarmos para construí-lá. 
Na Constituição estarão os direitos 
básicos que a gente deve ter": este é 
o recado essencial do folheto "A 
Constituição e os Trabalhadores", 
uma espécie de cartilha ilustrada de 
32 páginas, que acaba de ser prepa
rada pelo Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Sócio-Econômicos). 

Salário, educação, moradia, saúde 
e posse da terra — tudo isso tem a 
ver com a Constituição, diz o folheto 
em sua primeira parte. As páginas 
iniciais se destinam a mostrar alguns 
direitos constitucionais ~ de interesse 
específico do trabalhador. O artigo 

165, por exemplo, inclui entre esses* 
direitos um "salário mínimo capaz, 
de satisfazer, conforme as condições' 
de cada região, as suas necessidades» 
normais e as de sua família"."'Av 
cartilha recorda, porém, que esse, 
preceito não é estritamente cumpri-̂  
do, já que, de acordo com as contas» 
do Dieese, o mínimo deveria ser, em> 
março, Cr$ 988.260. Da mesma fof-j 
ma, continua o texto, o artigo 160 
prevê o segui-o-desemprego, também; 
inexistente no Brasil. Seja como for,", 
ressalva a cartilha, "se não estivesse* 
na Constituição, os patrões hão terto 
am obrigação nem de pagar o salário? 
mínimo". Esta informação está éry 
rada, já que o mínimo é assegurado 
também pela legislação trabalhista^ 
e deverá ser corrigida na impressão» 
definitiva (o Dieese decidiu retardan 
a distribuição do folheto). z\> 

Engenheiros lançam texto sobre nova Carta'** 
Do correspondente em Aracaju 

O Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (Confea) 
lançou ontem, em Aracaju, a sua 
"Cartilha da Constituinte , em ses
são solene da entidade realizada no 
Palácio da Justiça. Durante a ceri
mônia houve ainda uma palestra do 
jurista Celso Antônio Bandeira de 

I Melo, professor da Pontifícia Univer
sidade Católica de São Paulo (PUC-
SP), sobre o tema "O que é 
Assembléia Nacional Constituinte". 

Para o presidente do Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetu
ra, José Wellington Costa, a "Carti
lha" terá grande importância no 

encaminhamento em Sergipe dos; 
estudos e debates sobre o tema. ,l'M 

Na apresentação do texto, o presi-? 
dente do Confea, Luiz 'Carlos ddsí 
Santos, salienta a importância dos"; 
profissionais de Arquitetura} Enge
nharia e Agronomia- participarem 
ativamente dos debates que antece
derão a convocação da Constituinte, 
além de defender a tecnologia naçiÒM 
nal nessa área. 
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