
Constituinte^ 
decepciona 22 
o arcebispo g 
Fortaleza — O carde0^J 

arcebispo de For ta leza^ 
Dom Aloísio Lorscheidep^ 
admitiu ontem, em e n t r e i 
vista à imprensa, que oir'4 

constituintes já "estão co-^. 
meçando a decepcionar"^ 
Ele se referiu ao r eg i s t r ^ j 
da ausência de senadores ®v* 
deputados do plenário, imlí, 
plicando na falta de quo^ 

— Eles estão dando mal 
exemplo. Acho uma postu
ra aética da parte deles. 
Todos deveriam tomar 
mais a sério a questão e 
não ficar gozando, simples
mente, das mordomias. 

O cardeal Lorscheider, 
que está convalescendo de 
uma cirurgia no coração, 
realizada recentemente em 
São Paulo, pelo que ainda 
não retornou às suas ativi-
dades normais, mandou 
um recado para os mem
bros da Assembleia Nacio
nal Constituinte. 

— Se quisermos ter um 
Brasil socialmente bom, 
está na hora da turma 
acordar. 

Ao analisar os rumos da 
politica económica, afir
mou que "o Governo está 
perdido". No seu entender, 
"está faltando um bom pro-
jeto de Governo". 

\ 

CNBB critica 
atUSFfe. 

ares 
A primeira semana da 

Assembleia Nacional Cons
tituinte mostrou que o Exe
cutivo quer influir nas deci
sões do Congresso e deu "a 
impressão de que os sena
dores e deputados preferi
ram mergulhar no passa
do, em vez de discutir o fu
turo". Esta valiação foi fei
ta pela Conferência Nacio
nal dos Bispos do Brasil 
(CNBB), a.partir das dis
cussões e deliberações do 
plenário constituinte, que 
envolveram, na semana 
passada, principalmente a 
questão do regimento inter
no. 

Esta posição dos bispos 
foi transmitida ontem atra
vés de telex para ser divul
gada pelas emissoras de 
rádio e jornais católicos. 
Nele, a CNBB adverte que 
o atual Congresso Consti
tuinte corre o risco de ser 
atropelado pela discussão 
conjuntural, "em vez de 
dedicar-se ao que deveria 
ser a nova ordenação insti
tucional do Pais". 

Este tipo de orientação 
poderá se ver diariamente 
na CNBB, já que ela mon
tou um esquema de acom
panhamento dos trabalhos 
constituintes em que serão 
emitidos boletins com o ob-
jetivo de interpretar e di
vulgar o fato político mais 
importante do dia na As- • 
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