
Fábio 
Feldmann 

Ecologista paulista, 
tem como bandeira a 

defesa do verde. 
Sua descontraída 
campanha atraiu 

a atenção dos jovens 

F ábio José Feld
mann (PMDB-
SP) levou o verde 

a ganhar espaço na Cons
tituinte. Ecologista pau
lista, com dez anos de mi
litância ambientalista, 
sua campanha foi marca
da pela descontração. Fu
gindo dos tradicionais 
meios de propaganda, 
apresentou um perfil no
vo de fazer política. Seu 
nome chegou a ser consi
derado o "azarão" nas 
eleições de novembro 
passado. 

Entretanto, mais de 46 
mil eleitores de São Pau
lo, na grande maioria, 
apostaram nas suas pro
postas de proteção ao 
meto ambiente e torna
ram Fábio Feldmann. a 
surpresa eleitoral paulis
ta. 

A preocupação com as 
comunidades indígenas 
ameaçadas por projetos 
regionais de desenvolvi
mento e exploração das 
riquezas naturais, tam
bém tem marcado seu 
trabalho, assim como a 
defesa de uma reforma 
agrária e urbana com 
preservação ambiental. 
A proteção ao meio am
biente não se refere ape
nas á flora e à fauna. A 

partir desse ponto de vis
ta, Fábio Feldmann de
tende o inicio de estudos 
de grupamentos huma
nos, tendo como seu pri
meiro mandamento a 
qualidade de vida como 
direito de todos os cida
dãos. 

Independente, Fábio 
Feldmann é chamado o 
deputado d,os ecologistas, 
em face das inúmeras 
propostas pela defesa da 
ecologia no Brasil, entre 
as puais, a formação de 
estudos de impacto am
biental, antes da implan
tação de obras e o direito 
à informação à população 
sobre projetos governa
mentais que possam alte
rar o meio ambiente. 

De tendência centro-
esquerda, Fábio Feld
mann, de 31 anos, soltei
ro, é considerado por al
gumas correntes peeme-
debistas como petista no 
PMDB e, pelos próprios 
petistas, como um equi
vocado dentro do partido 
do Governo. Feldmann 
tem sido procurado por 
deputados e senadores de 
todos os partidos políti
cos, interessados em de
fender uma bandeira ver
de no Congresso. 

os Constituintes 

José 
Genoíno 

Ex-guerr i lheiro no 
Araguaia, reelei to 

pelo PT de São 
Paulo, de fende o 
pres idencia l ismo 

com diretas já 

J osé Gènoíno Neto 
(PT-SP), 40 anos, 
reeleito deputado 

com 28 m il e 54 votos, che
gou à Câmara cercado de 
grande curiosidade pelo 
seu passado de guerri
lheiro no Araguaia. Mili
tante do PRC (Partido 
Revolucionário Comunis
ta) uma dissidência do 
PC do B, preso de 72 a 78, 
Genoíno destacou-se nos 
debates em plenário, on
de atua de forma agressi
va na defesa de seus pon
tos de vista. Cearense de 
Quixeramobim, foi expul
so da faculdade com base 
no Decreto-lei 477. 

Genoíno é a favor da 
manutenção do regime 
presidencialista, com 
mandato de quatro anos, 
permitida apenas uma 
reeleição, por entender 
que o povo "ao escolher o 
presidente personifica ne
le a responsabilidade 
principal para cobrar, fis
calizar, apoiar ou protes
tar". O parlamentaris
mo, segundo ele, "dilui a 
relação do povo com o po
der". 

E favorável a que a 
Constituinte delibere a 
convocação de eleições 

diretas para a Presidên
cia da República logo 
após a promulgação da 
Nova Carta, afirmando, 
dessa forma, o "caráter 
transitório" do mandato 
do presidente Sarney. 

Quanto à dívida exter
na é favorável ao seu não-
pagamento, defendendo a 
inclusão na Constituição 
de uma declaração ex
pressa da sua "nulida
de". Em relação à refor
ma agrária, prega a desa
propriação das terras em 
mãos de estrangeiros, dos 
grandes latifúndios im
produtivos e das terras 
devolutas, ficando o Esta
do comprometido a finan
ciar os pequenos produto
res que visem ao abaste
cimento do mercado in
terno. 

E contra o voto distri
tal, por entender que sua 
implantação irá "consa
grar o poder das oligar
quias em cada área do 
curral eleitoral" e simpá
tico à legalização do abor
to, frisando que o Estado 
"deve ter a obrigação de 
dar assistência gratuita 
às mulheres que recor
ram a esse método". 

CORREÇAO: no perfil dos Constituintes publicado ontem as fotos dos deputados Fernando Santana e Olivio Dutra, 
por engano, sairam trocadas 


