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; MINORIAS 
As chamadas minorias nunca 

estiveram tão atlvas 
politicamente: mulheres (tratadas 

como minoria do ponto de vista 
político), negros, índios, 

paraplégicos, idosos, grupos 
ecológicos e homossexuais estão 
mobilizados suprapartidaria-

mente 
para levar suas contribuições e 

reivindicações á Constituinte. No 
conjunto, esses setores esperam 
eleger pelo menos 10 por cento 

dos 487 deputados constituintes 
-um número pequeno, mas que já 
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- 5SET 1986 representa um avanço na 

participação política das minorias. 
Em comum, esses setores levarão 
à Constituinte uma sugestão 
básica: o fim das classificações 
discriminatórias e o princípio 
da igualdade entre todos os 
brasileiros. O grupo que mais se 
preparou para atuar na Consti
tuinte foi sem dúvida o das mulheres, 
que têm discutido de forma organizada 
sua situação desde a fundação do 
Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher, no começo 
do governo Sarney. 
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fazer pressão sobre os parlamen-
tares eleitos para que os princí
pios cristãos façam parte da 
Constituição. 

O ministro da Justiça, Paulo 
Brossard, considera valiosa e de
sejável a participação da CNBB 
(Conferência Nacional dos Bis
pos do Brasil) no processo de 
eleição da Constituinte. Ontem, 
em Porto Alegre, ele respondeu 
ass im à pergunta sobre se a 
CNBB teria qualificação para in
fluir: "Mas afinal de contas, se os 
bispos brasileiros não tiverem, é 
o caso de dizer: 'Quem vai ter?'". 

Brossard: "O problema da 
eleição da Constituinte deve in
teressar a todos, seja quem for. A 
futura Assembleia vai modelar 
institucionalmente o País. Se for 
feliz, sábia, teremos uma fase de 
tranquilidade, de ordem, pro
gresso, bem-estar, estabilidade. 
Se for infeliz, teremos alguma 
coisa diferente disso, que todos 
desejam". O ministro só alertou 
para um risco na participação da 
Igreja: "É de se esperar que não 
venha a ocorrer aquilo que levou 
a Liga Eleitoral Católica à extin
ção" — referência ao engajamen
to da Igreja nas campanhas das 
Constituintes de 1933 e 1945; a 
LEC "perdeu o prestígio que ti
nha inicialmente e terminou se 
extinguindo por inanição, por
que n inguém mais confiava 
nela". 

Em Brasília, o ministro-chefe 
do Gabinete Civil da Presidên
cia, Marco Maciel, pregou a ne
cess idade da manutenção da 
maioria parlamentar da Aliança 
Democrá t i ca na Assembleia 
Constituinte, sob pena de "as 
inevitáveis dissidências" prolon
garem excessivamente a discus 
são e votação do novo texto cons 
titucional. 

S e uma pessoa está gastando 
muito dinheiro em sua cam

panha, das duas uma: ou está gas
tando o dinheiro que já roubou ou 
está gastando dinheiro por conta 
do que vai roubar. A declaração é 
do cardeal-arcebispo de Fortale
za e ex-presidente da CNBB, dom 
Aloísio Lorscheider, e foi publi
cada ontem no jornal cearense O 
Povo. Dom Aloísio comentou os 
gastos excessivos de vários can
didatos e observou: "Estamos in
sistindo muito para que o nosso 
povo olhe o passado dos candida
tos porque há muita gente do 
passado que, infelizmente, tem 
rabo de palha. E isso é um pe
rigo". 

O cardeal-arcebispo conde
nou com veemência a compra de 
votos, "uma atitude desumana", 
e recomendou que "os fiéis pre
cisam analisar detidamente o 
compromisso dos candidatos 
com a justiça social, o combate à 
miséria, às desigualdades so
ciais e com a adoção de medidas 
que possibilitem ao povo o aces
so à alimentação, saúde, educa
ção e segurança". 

Dom Aloísio voltou a reafir
mar que a Igreja, como institui
ção, não apoiará partido algum, e 
justificou: "Nós somos uma insti
tuição suprapartidária, e um po
lítico, por mais que seja identifi
cado com a doutrina da Igreja, 
ainda não é aquele que reúne 
realmente todos os fiéis": De
pois, notou que "o que está nos 
interessando muito é realmente 
o valor da Assembleia Nacional 
Constituinte e da nova Consti
tuição". 

Denúncia forte 
A Regional Norte I lda CNBB 

denunciou, no final de sua XX 
Assembleia em Belém, a articu
lação de "forças economicamen-

Dom Aloísio 
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certos candidatos 
te poderosas para, ardilosamen
te, desviar a atenção do povo do 
eixo principal desta eleição de 
86, isto é, a elaboração de uma 
constituição que venha ao encon
tro das legítimas aspirações do 
povo brasileiro, especialmente 
dos setores marginalizados". 

Depois de notarem que "tudo 
neste sistema, inclusive as leis 
foi feito de maneira a favorecer a 
elite do poder", os bispos, padres 
e leigos da Regional Norte II ad
vertiram: "Os velhos métodos da 
politicagem voltam a ser usados 
com toda força: promessas, ofer
tas de favores e vantagens pes
soais, votos de cabresto, pressões 
e até intimidações sobre os elei
tores. Uma soma imensa de di
nheiro está sendo levantada para 
apoiar candidatos que, uma vez 
eleitos para a Assembleia Cons
tituinte, deverão defender os in
teresses da classe dominante". 

Por isso, concluíram, é que a 
Igreja acredita ter a obrigação 
de orientar o povo apresentando 
critérios que facilitem a escolha 
de seus candidatos. A Regional 
Norte II defendeu ainda a neces-
sidadede, mesmo depois de elei-
ta a Constituinte, levar o povo a 
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