
ainda hoje. . 

Constituinte MÍJ 
tem visita de ' ! 

menor carente 
Cinquenta e seis crianças das Aldeias 

SOS foram recebidas por constituintes e-*Ç 
no Salão Negro do Congresso Na- *"™| 
cional. A visita fez parte dos trabalhosCSS; 
da Comissão Nacional da Criança e 0"ji 
Constituinte, que pretende sensibilizar ^f 
os parlamentares para uma discussão #ÇS 
ampla sobre o menor na sociedade *£? 
brasileira. . <".J 

"Constituinte vote em mim", era o 
cartaz carregado pelos menores entre IJU: 
cinco e 15 anos que cantaram e reci- £~ '< 
taram poemas sobre seus direitos. O 
coordenador Vital Didonet esclareceu . 
que até o final do mês um documento ^ "; 

com propostas será entregue aos cons- »~s* 
tituintes, com as sínteses dos trabalhos J~-
e pesquisas realizadas em todos os Es- CE™ 
tados. O 

Criada em agosto de 86, a Comissão "^y 
Nacional da Criança e Constituinte en
volve órgãos governamentais e enti
dades civis. Com sede em Brasília Ne 
repreentações em todo o território 
nacional, o movimento tem como otí- i*^ 
jetivo um debate políitico que altere à co 
indiferença com que os menores são 5£? 
tratados no Pais. ; 

Constituintes , Oí 
O deputado Nelson Aguiar (PMDB- O? 

ES) vê urgência na instituição db *** 
direito da criança no texto da Cons- ^ 
tituiçâo, de forma independente d:o ( 
direito da família. Para ele, é necessário 
que a criança seja considerada uri) 
sujeito de direito. Tendo sido presiderr-
te da Funabem em 1986, o deputado 
afirma que instituições deste cunho 
foram criadas pelo regime para con
trolar o menor e não para a solução de 
seus problemas. 

A deputada Moema São Tiago (PDT-
CE) elogiou o nível de organização 
da comissão, ressaltando ser esta uma 
mobilização fundamental diante dos 28 
milhões de menores abandonados es
palhados pelo país. Já Nelson Seixas 
(PDT-SP) apontou os problemas de 
evasão escolar, repetência e falta de 
atendimento pedagógico e psicológico 
adequado, que geram comprometimen
tos da aprendizagem, bem como dis^ 
túrbios de comportamento. 


