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Com is Paraíso dos mosquitos— 
BRASÍLIA — Dividida entre "con

servadores" e "progressistas", a 
Comissão Provisória de Estudos 
Constitucionais reúne-se a partir de 
hoje, em Itaipava, num "esforço 
concentrado" de 14 dias para tentar 
concluir seu projeto de Constituição. 

Os membros da Comissão vão to
mar posição em torno de questões 

CNI orienta 
empresários 
candidatos 

ARACAJU — O Conselho 
de Representantes da Con
federação Nacional da In
dústria (CNI) reúne-se ho
je, em Brasília, para exa
minar um documento pre
parado pelos departamen
tos técnicos da entidade, 
destinado aos empresários 
candidatos à Assembleia 
Nacional Constituinte, que 
propõe a defesa intransi
gente do fim da interven
ção do Estado na economia 
e do processo de estatiza
ção. 

— Temos que agir rapi
damente e entendemos que 
a Constituinte é o caminho 
que temos para fortalecer 
a economia brasileira, 
principalmente os compa
nheiros empresários que 
atuam na faixa das peque
nas e médias empresas — 
afirmou, ontem, o Presi
dente da CNI, Albano Fran
co. 

Franco informou que na 
reunião do Conselho de Re
presentantes da CNI será 
examinada a conveniência 
de se enviar o documento a 
outros candidatos à Consti
tuinte que, embora não se
jam empresários, estejam 
afinados com as propostas 
da iniciativa privada para 
a nova Constituição. 

— Historicamente, os 
empresários não se dedi
cam de corpo e alma à 
política partidária. Prefe
rem apoiar quem é do ra
mo — disse o Senador Alba
no Franco, que acha redu
zido o número de empresá
rios já decididos a partici
par da elaboração da Cons
tituição. 
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/~)ITENTA e três anos depois 
que Oswaldo Cruz enfren

tou e venceu no Rio de Janeiro 
o último surto de febre amarela, 
cuja persistência transformara a 
cidade num imenso hospital du
rante os três anos anteriores, 
noticia-se que a doença está 
presente outra vez entre nós e 
que já apresenta apreciável es
tatística, tanto na Capital quanto 
no interior do Estado, onde os 
casos já se contam às deze-

apoio à emenda 
de Ulysses 

BRASÍLIA — O Líder do 
PMDB na Câmara, Depu
tado Pimenta da Veiga, 
considera fundamental a 
criação de uma comissão 
representativa do Congres
so durante o funcionamen
to da Constituinte, como 
propôs em projeto de 
emenda constitucional o 
Presidente da Câmara e do 
PMDB, Ulysses Guima
rães. Até ontem, 183 depu
tados já haviam assinado a 
proposta, mas Pimenta re
conheceu que o projeto difi
cilmente passará no Sena
do, alcançando os dois-
terços necessários para 
aprovação nas duas Casas. 

O projeto entraria em 
pauta durante o esforço 
concentrado que o PMDB 
pretende organizar na se
gunda quinzena de setem
bro, para apreciar também 
o pacote contra a violência 
do Governo. O Líder e Ulys
ses Guimarães teriam as
sim pouco mais de um mês, 
depois da viagem do Presi
dente do PMDB ao exte
rior, para tentar convencer 
os senadores da necessida-' 
de da comissão, vencendo 
os temores de que ela vá re
sultar na extinção do Sena
do. Segundo Pimenta, se a 
emenda for rejeitada, esta
rá criada a confusão para 
ordenar o funcionamento 
do Congresso ordinário e 
da Constituinte, pois três 
Mesas Diretoras serão elei
tas simultaneamente. 

com numerosas manifestações 
de subdesenvolvimento. 

A LÉM do quadro propício ao 
desenvolvimento de qual 

quer forma epidêmica — as va
las negras, as águas paradas, 
a falta de higiene de toda or
dem — há também o fato de 
que os órgãos públicos que tra
tam do setor da saúde não es
tão convenientemente prepara
dos para o cumprimento de sua 
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