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Amaral Neto, revoltado com o aespei 

Governo joga 
O líder do PDS na Câma

ra, deputado Amaral Netto 
(RJ), acusou ontem o Go
verno de estar jogando di
nheiro fora, como o dispen
dido com a Comissão Pro
visória de Estudos Consti
tucionais que custa ao Pais 
Cz$ 6 milh-oes para um tra
balho que "nada represen
ta e valerá tanto como 
qualquer sugestão de asso
ciação de bairro". 

O desperdício, segundo 
Amaral, pode ser constata
do também na viagem que 
o Presidente da República 
fará ao Vaticano que custa
rá Cz$ 965 mil cruzados. Só 
de hospedagem serão gas
tos Cz$ 783 mil. Por hora, a 
viagem presidencial valerá 
Cz$ 13.900,00. 

TURISTAS 

O deputado Bayma Jú
nior (PDS-MA) concluiu 
ontem a relação, por com
putador, de todos os servi
dores que viajaram para o 
exterior desde o início da 
Nova República. Desde Ia 

de janeiro quem mais via
jou, até o fim de maio, foi 
António de Pádua Seixas, 
do Banco Central. Fez nove 
viagens e passou 92 dias en
tre os Estados Unidos e a 
França. 

O presidente do Banco 
Central, Fernão Bracher, é 
o terceiro colocado em nú
mero de viagens, com sete. 
O segundo é De Lauro 
Baungratiz, do Banco do 
Brasil, :om oito vezes e 42 
dias no exterior. Para sur
presa do deputado Bayma 
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Júnior, os nomes de alguns 
funcionários que têm ido 
com frequência ao exte
rior, como Roseana e Jorge 
Murad, filha e genro do 
Presidenxe da República, 
não aparecem na lista do 
Diário Oficial. 

DESCONTROTEL— 

O excesso de viagens ao 
exterior é, para o líder pe-
dessista. apenas uma pro
va do desperdício do erá
rio, constatado em várias 
iniciativas do Presidente 
da República. Entre estas, 
a de maior significado 
político, é a Comissão Pro
visória de Estudos Consti
tucionais, dotada com Cz$6 
milhões. 

Essa comissão, a seu 
ver, "está brincando de 
Constituinte, porque seu 
projeto valerá tanto quanto 
de qualquer sindicato ou 
associação de moradores 
de bairro, que nada custará 
ao Estado. Outra prova de 
irresponsabilidade com o 
erário, prevalecente nesta 
comissão, está na hospeda
gem de seus integrantes 
neste fim de semana no Ce-
trecon, do Ministério das 
Minas e Energia, disse 
Amaral Netto. 

— No Hotel Glória, a des
pesa da comissão foi uma 
coisa de doido. No Cetrecon 
custará Cz$ 800 mil e o cli-' 
ma será de festa porque 
seus membros irão com 
mulher, filhos, netos e até 
papagaios informou o líder 
pedessista. 
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^Notáveis também 
fazem "esforço" 

Rio — A Comissão Provi- TT/-i/vMrii 
sória de Estudos Constitu-!tef>\fJfJ[!|b 
cionais, presidida pelo ju
rista Afonso Arinos, estará 
reunida durante duas se
manas , a p a r t i r de 
segunda-feira no Centro de 
Estudos e Conferências, da 
Companhia Auxiliar de 
Empresas Elétricas' Brasi
leiras (Caeeb), em Itaipa-
va. 

A maioria dos 50 mem
bros da comissão estará 
presente no esforço concen
trado com objetivo de 
apressar as propostas de 
alguns comités temáticos 
como: Ordem Social, 
Princípios Fundamentais 
da Ordem Constitucional, 
Organização Internacional 
e Declaração de Direitos. 
IGREJA 

Os candidatos à Consti
tuinte deverão receber con
vite das diversas dioceses 
eclesias, espalhadas pelo 
País, para um debate onde 
a comunidade terá oportu
nidade de Sabatiná-los so
bre todos os valores que de
vem fazer da nova Consti
tuição. Esta ideia está sen
do debatida pela Confede
ração Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e foi 
anunciada ontem pelo seu 
vice-presidente. Dom Be
nedito Ulhoa Vieira. 

Segundo o Bispo, a CNBB 
está preocupada com as 
próximas eleições de no
vembro por entender que 
um constituinte deve ser 
consciente e rigoroso e nem 
todo político está prepara
do para isso. A nova consti
tuição para a CNBB, deve 
ser uma resposta às neces
sidades do País para que 

com isso esteja garantida 
sua durabilidade e eficiên
cia. 
EDUCAÇÃO 

A elaboração de livretos, 
revistas, material para rá- • 
dio, televisão, teatro, tea
tro de bonecos e circos, 
contendo informações em 
linguagem clara e simples 
sobre as dimensões da im
portância histórica e políti
ca da Constituinte é o obje
tivo básico do projeto Edu
cação para a Constituinte, 
promovido pelos cursos de 
mestrado em Ciências So
ciais, Direito e Educação 
da Universidade Federal 
da Bahia, sob a coordena
ção das Pró-Reitorias de 
E x t e n s ã o e P ó s -
Graduação. 

O projeto, que será exe
cutado até outubro, tem co
mo um dos objetivos princi
pais a participação nos de
bates das camadas sociais 
excluídas do processo edu
cacional formal, segundo o 
professor José Arapiraca, 
do curso de mestrado da 
Faculdade de Educação e* 
um dos idealizadores do! 
Trabalho. 

I 


