
os Constituintes 
Eraldo 

Trindade 
Defende eleição 

direta de governador 
e a transformação 

do Amapá em Estado. 
Jornalista, está em 

seu primeiro mandato 

E raldo Trindade 
(PFL-AP) chega 
à Cons t i tu in t e 

eleito com a terceira vo
tação do território — 5 
mil 800 votos arrebanha
dos principalmente na pe
riferia de Macapá, cidade 
que concentra cerca de 50 
mil dos 75 mil eleitores. 
Está apresentando um 
projeto para dar a este 
eleitorado o direito de es
colher seu governador pe
lo voto direto. "E uma 
medida transitória, para 
vigir enquanto o governo 
trata de dotar os territó
rios de uma infra-
estrutura que lhes permi
ta chegar à condição de 
Estado". 

Jornalista e radialista 
de 29 anos - casado e pai 
de dois filhos — Eraldo 
tem seu primeiro manda
to, mas assinala que o jor
nalista faz, naturalmen
te, "política-social". Foi 
com bases formadas nes
ta atividade, diz, que con
seguiu ser eleito com "u-
ma campanha de Cz$ 30 
mil", centrada, justa
mente pela falta de recur
sos financeiros, na capi
tal do Amapá. 

Ressalta a de que a re
forma agrária deve ser 

conduzida por uma co
missão especifica, e fede
ral, posicionando-se con
tra a virtual transferên
cia desta responsabilida
de aos Estados. 

Além da reforma agrá
ria, acredita que a agri
cultura requer investi
mentos governamentais, 
crédito acessível e garan
tias de comercialização. 

Defende também a 
completa reformulação 
da Previdência Social — 
um serviço pelo qual o 
trabalhador paga a vida 
inteira e que não lhe é ofe
recido com a qualidade 
desejável — e do sistema 
penitenciário, com a ado-
ção de um modelo seme
lhante ao dos Estados 
Unidos, adaptado para as 
peculiaridades brasilei
ras: quer penitenciárias 
onde o detento produza e. 
assim, custeie as despe
sas de seu internamento. 
"Os problemas de ali
mentação poderiam ser 
resolvidos assim", consi
dera, lembrando que esta 
reforma tem de ir ao pon
to de reverter a situação 
atual, em que o sistema 
carcerário, "corrompe ao 
invés de corrigir". 

Célio 
de Castro 
Ex-presidentedo 

Sindicato dos Médicos 
de Minas, elegeu-se 
pelo PMDB, masé 

vinculado ao PC do B. 
Querdiretas já 

C élio de Castro 
(PMDB-MG, 54 
anos , m é d i c o , 

elegeu-se deputado com 
35.656 votos pela legenda 
peemedebista, embora 
seja vinculado ao PC do 
B. partido que não assu
miu ostensivamente por 
razões táticas: "A legen
da peemedebista agluti
naria um número maior 
de forças políticas", reco
nhece. 

Por dois mandatos, pre
sidiu o Sindicato dos Mé
dicos de Minas Gerais e 
foi t a m b é m v i c e -
presidente da Federação 
Nacional dos Médicos. 
Em 1964, Castro teve os 
seus direitos políticos 
cassados pelo regime mi
litar. Na vida profissio
nal, foi médico do Depar
tamento de Estradas e 
Rodagem (68 a 77) e chefe 
da Clínica Mater Dei (78 a 
86). Tem temperamento 
calmo, mantendo boas re
lações com os meios libe
rais do seu Estado. 

Célio allnha-se com os 
que reivindicam a convo
cação de eleições diretas 
para a Presidência da Re
pública logo após a pro
mulgação da nova Consti

tuição, cons iderando 
ilegítimo o mandato hoje 
exercido pelo presidente 
José Sarney. Quanto à du
ração do mandato presi
dencial, ele defende o 
período de quatro anos, 
sem direito à reeleição. 

Defende também a im
plantação do parlamenta
rismo "não clássico", que 
funcione num sistema de 
co-responsabilidade entre 
os três Poderes. Conside
ra imprescindível que se 
resgate o Poder Legislati
vo em sua plenitude e se 
retire do Poder Executivo 
a quantidade de arbítrio 
que ainda retém. Não tem 
ainda opinião formada so
bre a introdução do voto 
distrital, mas frisa que 
apoiará o direito de voto 
de todos os brasileiros, 
sem qualquer distinção, 
extinguindo-se a compul-
soriedade hoje existente. 

E favorável à suspen
são total do pagamento 
da dívida e à rigorosa 
apuração sobre como ela 
foi feita. Acha que, atra
vés da Constituinte ou de 
um plebiscito, os brasilei
ros devem se pronunciar 
sobre o seu pagamento. 


