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"já começaram a decepcionar"
• Do correspondente em Fortaleza
Zítm e e ' a Sucursal de Brasília

0 cardeal-arcebispo de Fortaleza
(CE), d. Aloísio Lorscheider, criticou
ontem os trabalhos do Congresso
constituinte. "Está na hora dessa
turma acordar e parar de dar o mau
exemplo. Eles já começaram a
decepcionar", disse, referindo-se à
falta de quórum no plenário, na
última sexta feira. Para d. Aloísio, os
políticos desapareceram de Brasília
em busca de suas cidades "procurando um fim-de-semana prolongado". As declarações foram dadas ao
jornal "Tribuna do Ceará" e publicadas ontem.
D Aloísio disse que "não adianta
tentar lançar uma campanha de
planejamento familiar que a imagem
desse governo nem o reflexo da
medida surtirão o efeito desejado por
que falta, na realidade, um bom
pfójeto de governo". O cardeal regressou ao Ceará após ter-se submetido a uma operação para colocar
duas outras pontes de safena e
desobstruir uma outra. Ele passou a
fase de recuperação em Maringá
(PR).

A Comissão de Acompanhamento à
Constituinte da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) irá
montar um esquema de envio diário
de boletins às emissoras de rádio e
jornais católicos. Esses boletins terão
uma análise do fato político mais
importante do dia do Congresso
Constituinte, Atualmente, recebem os
boletins trinta rádios e jornais católicos. Entretanto, a comissão pretende
ampliar o esquema para as 125
emissoras de rádio católicas no
Brasil.
A comissão sugere que todas as
pessoas enviem telegramas ao líder
do PMDB no Senado e relator do
regimento interno, senador Fernando
Henrique Cardoso (SP). Além disso,
propõe ainda que procurem os deputados e senadores de seu Estado para
que assinem a lista de apoio à
"iniciativa popular constituinte". Ontem, o terceiro boletim da comissão
disse que o Congresso constituinte
pode "ser atropelado pela discussão
conjuntural, que é a crise sócio
económica"; que pode se tornar
causa de uma crise institucional; e
que o Poder Executivo quer influir
nas. decisões do Congresso-

