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Ecologia r um debate 

A Constituinte e o Meio Ambien
te será tema do Io Seminário Interna
cional da Sociedade de Estudos 
Constitucionais, a ser realizado no 
dia 29, segunda-íeira, no São Paulo 
Hilton Hotel, a partir das 8h30. O 
seminário reunirá ecologistas e téc
nicos especializados na questão do 
meio ambiente em vários países, pa
ra discutir sua relação com o desen
volvimento económico, os aspectos 
Judiciais e constitucionais como ins
trumentos de proteção, as propostas 
do movimento ecológico e a respon
sabilidade dos organismos interna
cionais sobre a proteção ambiental 
no Terceiro Mundo. 

A diretora do Programa Interna
cional da National Wildliíe Federa-
tion, de Washington, Barbara Bram-
ble, falará sobre a "A Proteção Am
biental nos EUA nos últimos 20 anos 
e o papel do governo e do cidadão". 
O deputado constituinte e ex-minis-
tro do Meio Ambiente de Portugal, 
Gonçalo Ribeiro Telles, abordará te
ma "Tutela Constitucional do Meio 
Ambiente", a partir da experiência 
portuguesa. Já o consultor de políti
ca do meio ambiente do Partido So
cial Democrata da Alemanha, Elmar 
Roempczyk, deverá falar sobre a res
ponsabilidade dos organismos inter
nacionais. 

Os representantes brasileiros no 
seminário são o ex-presidente do 
Condephaat, Aziz Ab'Saber; o procu
rador geral da Justiça do Estado, 
Paulo Salvador Frontini; o presiden
te da entidade ecológica Oikos, Fá
bio Feldman; o procurador geral da 
República, José Sepúlveda Perten
ce; e o senador Fernando Henrique 
Cardoso, do PMDB. 

Fernando Henrique, um do*s fun
dadores da sociedade de Estudos 
Constitucionais, disse ontem que o 
seminário pretende "chamar a aten
ção da sociedade para a discussão 
sobre temas importantes à nova 
Constituição, como o meio ambien
te". Esse tema foi escolhido para a 
primeira atividade da entidade, 
acrescentou o senador, "porque ul
trapassa a mera preservação das es
pécies, abrangendo políticas de saú
de, planejamento urbano, saneamen
to, habitação e condições de tra
balho". 

No próximo sábado, os partici
pantes farão uma visita à Ilha do 
Cardoso, no litoral Sul de São Paulo, 
que se constitui em uma das reservas 
de vegetação natural de maior densi
dade do País. Contrapondo a esse 
passeio, no dia 30, haverá uma visita 
à cidade de Cubatão e outra à repre
sa Billings. 
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