
n 08 Igreja prepara seu 
esquema de mobilização';; 

Agora que a Assembleia 
Nacional Constituinte vai 
começar a preparar o pro-
jeto da futura Constituição, 
a partir das comissões e 
subcomissões, a Igreja vai 
montar um esquema de 
mobilização popular nos 
estados, com uma articula
ção entre as comissões Jus
tiça e Paz regionais e a 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB). 
A reunião para definir esse 
trabalho será realizada 
quarta e quinta-feira, com 
vinte representantes regio
nais e a Comissão de Acom
panhamento à Constituinte 
da CNBB. 

Nessa mobilização esta
rão incluídos contatos dire-
tos com os parlamentares 
nos estados, articulação da 
Igreja com outros grupos e 
entidades a nivel estadual, 
até mesmo participação 
em campanhas especificas 
sobre temas debatidos na 
Constituinte e formas de 
coletar assinaturas para 
propostas à Constituição, 
informou a Agência Globo. 
Os representantes das co
missões Justiça e Paz vão 
reunir-se com alguns par

lamentares no primeiro dia 
do encontro, para uma ava
liação das "tendências, 
avanços e recuos e pers
pectivas" da Assembleia 
Constituinte. E também as
sistirão a uma sessão ple
nária da Constituinte. < 

Hoje a CNBB enviou no
vo convite aos 559 consti
tuintes para uma reunião 
com 12 bispos no próximo 
dia 25. 

Essa reunião deve 
ria ter sido realizada no 
mês passado, mas foi adia
da porque no dia e hora 
marcados a Assembleia 
Constituinte estava reuni
da para votar o regimento 
interno. 73 ; 

No boletim sobre a Cons
tituinte divulgado ontem, a 
CNBB avalia a repercus
são da utilização de tropas 
militares, para conter 
ameaças de greve dos p 
troleiros, sobre a Assen 
bléia Constituinte. Para a 
entidade, isto é "um fato 
ameaçador para uma As
sembleia Nacional Consti
tuinte que se propõe a rele
var as questões da sobera
nia e da participação popu, 
lar». JT, 


