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Centro e direita dominam o Maranhão e Ceará 
Rondônia traz bancada de conservadores, enquanto Santa Catarina é mais equilibrada. Confirme 

A representação do Ceará na Assembleia Nacional 
Constituinte é uma prova de que, embora os coronéis 
da política local tenham sido derrotados nas últimas 
eleições, o coronelismo continua forte, elegendo como 
deputados Carlos Virgílio Távora, filho do senador 
Virgílio Távora, cujo mandato vai até 90; César Cais 
Neto, filho do ex-ministro e ex-senador César Cais. 
Pelo lado peemedebista, registre-se a eleição de Mau
ro Benevides, para o Senado, e seu filho, Carlos Bene
vides, para a Câmara. 

No Maranhão, a bancada traz dois extremos: de um 
lado, como deputado federal mais votado, o filho do 
Presidente da República, jovem Sarney Filho. De ou
tro, um político que faz carreira como adversário fer
renho do esquema político do presidente, Haroldo Pi
res Sabóia. 

Rondônia tem uma bancada nitidamente conserva

dora, com três senadores de direita, muitos proprie
tários de terra, em que figura, como uma espécie de 
ovelha negra, a deputada Raquel Cândido, com longo 
trabalho em favor dos sem-terra do Estado. Já os 
eleitos de Santa Catarina incluem dois ex-
governadores, Konder Reis, que foi relator da Consti
tuição de 67, e Henrique Córdova, e se dividem entre 
conservadores, ligados às famílias Ramos, Konder e 
Bornhausen, e esquerdistas, como Dirceu Carneiro, 
Francisco Kuster e Walmor de Lucca. 

Com a publicação dos deputados e senadores desses 
quatro Estados, o CORREIO BRAZILIENSE encerra 
a da série Perfil da Constituinte, que mostra quem 
são, o que pensam e como devem atuar na futura As
sembleia todos os 72 senadores e 487 deputados que a 
integram. 

EQUIPE 

Adriano Lafetá, 
Beth Fernandes, 
Tarcísio 
Holanda, 
Raimundo 
Borges(São 
Luís), Luiza 
Taranto 
(Florianópolis) 
e Ritamaria 
Pereira. Daniel 
Ferreira 
(diagramação). 

MARANHÃO 
João Castelo — Homem de di

reita, conseguiu nas eleições de 
84 a proeza de derrotar na sua 
própria terra o presidente José 
Sarney, ao eleger para a prefei
tura de São Luís a mulher, Gar-
d ê n i a G o n ç a l v e s . E x -
governador, fazendeiro, empre
sário, ex-bancário, penderá 
mais para o capital do que para 
çi trabalho, na hora de votar a 
nova Constituição. 

Edison Lobão — Eleito sena
dor, foi duas vezes deputado fe
deral. De tendência conserva
dora, é homem ligado ao ex-
presidente Geisel. Jornalista, 
dono de emissoras de rádio no 
Maranhão, conquistou espaço 
político através de colunas em 
jornais, defendendo a revolução 
de 64. Foi da Arena e do PDS e 
hoje está no PFL. 

Alexandre Costa — Senador 
biõnico, é dos poucos que deti
nham essa condição e consegui
ram a consagração nas urnas 
de novembro. Amigo pessoal há 
muitos anos do presidente Sar
ney, contou, na campanha, com 
a ajuda da família presidencial. 
Na Constituinte, terá a tendên
cia de direita. 

José Sarney Filho - deputado 
(PFL) — Caçula do Presidente 
da República, 29 anos, iniciou 
como deputado estadual, em 
1982, e conseguiu ser reeleito no 
pleito passado com a maior vo
tação no Maranhão, ingressan
do no segundo mandato na Câ
mara Federal. Defende uma re
forma agrária profunda, com o 
"desmantelamento dos latifún
dios" e uma reforma tributária 
que propicie uma maior distri
buição da riqueza nacional en
tre os Estados, especialmente 
os do Nordeste. Defende a pri
vatização da economia, a reser
va de mercado, o presidencia
lismo e acha que a presença do 
Estado no sistema financeiro 
deve ser mais como controlador 
do que como participante. 

Enoc Vieira de Almeida 
(PFL) — 49 anos, eleito com fol
gada votação. Vereador na ca
pital, passou a deputado esta
dual, sendo presidente da As
sembleia Legislativa. Teve até 
pouco tempo um estreito rela
cionamento com o governador 
Luiz Rocha. 

António da Conceição Costa 
Ferreira (PFL) — 47 anos, ba
charel em Direito, tendo inicia
do sua carreira política em 
1976, como vereador. Tem mui
tas ligações com o grupo políti
co liderado pelos Sarney no Ma
ranhão. 

Victor Dias Trovão (PFL) — 
65 anos, industrial e pecuarista. 
E político profissional desde os 
anos 50, quando foi prefeito do 
município de Coroatá, no Mara
nhão. Um dos articuladores da 
formação da Aliança Democrá
tica no Maranhão, 
f Francisco de Assis Milho-
mem (PFL) — 37 anos, filho de 

Balsas, no Sul do Maranhão. 
Engenheiro agrónomo. Ingres
sou na politica em 1982, sendo o 
deputado estadual do PDS mais 
bem votado. E grande proprie
tário rural e dono de indústria e 
repetidora de televisão. Na for
mação do governo Luiz Rocha, 
seu primo, Coelho foi secretário 
do Interior, retornando depois à 
assembleia. 

José de Souza Teixeira (PFL) 
— 46 anos, administrador de 
empresas, natural do Piauí, 
tendo, porém, desenvolvido 
suas atividades profissionais no 
Governo do Maranhão, desde a 
administração José Sarney. De
fende a presença do Estado na 
gerência da economia e a reser
va de mercado. Foi eleito com 
ajuda da máquina governamen
tal. 

Jaime Tavares Neiva de San
tana (PFL) — 43 anos, econo
mista, natural de São Luís, ê fi
lho do ex-governador Pedro 
Neiva de Santana, que dirigiu o 
Maranhão na sucessão do Go
verno José Sarney. Em 1985 foi 
candidato do PFL à pefeitura 
de São Luís, apoiado pela 
família do presidente da Repú
blica, sendo derrotado pela can
didata do PDS, Gardénia Ribei
ro Gonçalves. Foi um dos mais 
destacados articuladores da 
Aliança Democrática a nível 
nacional. 

Eliézer Moreira Filho (PFL) 
— 50 anos, natural do Rio de Ja
neiro, advogado, mas com uma 
longa carreira no serviço públi
co, iniciada no Governo José 
Sarney, quando foi superinten
dente da Sudema. Foi secretá
rio de Administração do Gover
no Luiz Rocha. 

Albérico de França Ferreira 
(PMDB) — 36 anos, é primo do 
presidente José Sarney, sobri
nho de dona Kiola, mãe do Pre
sidente da República. Defende 
plenamente a reserva de mer
cado, por considerar um assun
to de segurança nacional. De
fende o regime presidencialis
ta. 

Haroldo Pires de Sabóia 
(PMDB) — 37 anos, vai para a 
Constituinte depois de ser o de
putado estadual mais bem vota
do no Estado, por duas vezes. E 
adversário ferrenho do presi
dente José Sarney e de sua 
política, como também do go
vernador atual, Luiz Rocha, e 
do eleito, Epitácio Cafeteira. 

António Pinheiro Gaspar 
(PMDB) — 43 anos, ocupa pela 
primeira vez um cargo eletivo, 
com apoio das classes empresa
riais. E professor universitário 
e foi militante na politica estu
dantil nos anos 60. E pela pre
sença do Estado na economia, 
desde que não afete a iniciativa 
privada no aspecto de geradora 
de riqueza. Defende a reserva 
de mercado para vários setores 
da economia, nâo só para a in

formática, e prefere o regime 
presidencialista. 

Cid Rojas Américo de Carva
lho (PMDB) — Deputado Fede
ral cassado em 1971, tem 63 
anos, é advogado, jornalista e 
natural do Rio Branco. Em 1982 
foi eleito novamente deputado 
federal. É atualmente presiden
te do Diretório Regional do 
PMDB maranhense e um dos 
principais articuladores da 
Aliança Democrática que ele
geu o deputado Epitácio Cafe
teira governador. 

Joaquim Elias Nagib Pinto 
Haickel (PMDB) — 27 anos, ini
ciou sua carreira política em 
1982, como deputado estadual. 

Alexandre Costa 

Foi eleito com ajuda do pai, que 
tem muita influência política na 
região do Vale do Pindaré. 

Ricardo Wagner de Carvalho 
Lago (PMDB) — 42 anos, advo
gado, promotor de justiça e 
político profissional desde 1982, 
quando se elegeu para deputado 
federal, tornando-se coordena
dor da bancada federal do 
PMDB maranhense. 

Onofre Rodrigues Corrêa 
(PMDB) — 37 anos, economis
ta, mineiro, radicado no mu
nicípio de Imperatriz. E tam
bém industrial no setor de óleos 
vegetais, tendo iniciado sua 
carreira partidária em 1982, 
quando disputou a prefeitura de 
Imperatriz, sendo derrotado, 
com 48% dos votos. Defende a 
presença do Estado na econo
mia, sem tornar-se uma força 
destruidora da iniciativa priva
da. Defende o presidencialismo, 
a reserva de mercado e uma re
forma agrária que acabe com 
os latifúndios improdutivos. 

José Carlos de Sabóia Neto 
(PMDB) — 42 anos, antropólo
go, professor da Universidade 
Federal do Maranhão e da Uni
versidade Estadual, com pós-
graduaçâo. Estudioso dos as
suntos relacionados com as 
questões fundiárias do Estado, 
consultor da Comissão Pastoral 
da Terra, vinculada à Arquidio
cese de São Luís. Pela primeira 
vez disputou uma eleição, con
tando com o irrestrito apoio da 
Igreja. Sua maior preocupação 
na Constituinte será com a solu
ção dos problemas fundiários, 
através de uma reforma agrá
ria e da melhoria das condições 
de vida no campo. 

Raimundo Vieira da Silva 
(PDS) — 64 anos, empresário, 
proprietário rural e dono de um 
grupo de comunicação — Tele
visão Ribamar — Rádio AM e 
FM, sendo um dos poucos depu
tados eleitos pelo PDS em 1982 
que ficou no partido em compa
nhia do senador João Castelo. 
Iniciou sua carreira politica em 
1959, como deputado estadual. 
Se elegeu deputado federal em 
1967, reelegendo-se em cinco 
mandatos consecutivos. Apoiou 
Paulo Maluf para presidente, 
no Colégio Eleitoral. 

Davi Alves Silva (PDS) — 35 
anos, natural de Vitorino Frei
re, no Maranhão. E empresário 
do setor imobiliário e agrope-
cuário, tendo ingressado na 
política em 1982, quando se ele
geu deputado estadual. Chegou 
à sua eleição para a Constituin
te graças a um longo trabalho 
de política clientelista, na qual 
distribuía muitos prémios aos 
eleitores, dava lotes nos arredo
res de Imperatriz e gastou mul
to dinheiro, segundo seus adver
sários, com a ajuda da UDR, 
que chegou a se cotizar em Im
peratriz para ajudar em sua 
campanha. 

CEARA 
• Virgílio Távora — PDS — Se
nador, um dos coronéis da 
politica estadual, é homem de 
direita, foi governador duas ve
zes e defensor da politica econó
mica da Revolução de 64. 

Mauro Benevides — PMDB — 
Mauro Benevides volta ao Sena
do, de onde saiu em 1982. Presi

dente do PMDB desde os tem-
pos do velho MDB, ele é um 
politico de origem pedesslsta 
cuja moderação irrita os mais 
radicais e os ortodoxos. Um 
ilberal-conservador ao velho es
tilo. 

• Cid Carvalho — PMDB — 
[Eleito senador, foi a grande ze
bra da eleição de 15 de novem
bro de 86 no Ceará e uma das 
grandes surpresas no Pais. Cid 
Carvalho é radialista e filho do 
maior panfletário do Ceará, o 
recém-falecldo jornalista Jáder 
de Carvalho. 
! Moema Sâo Tiago — PDT — 

Sobrinha das esposas (irmãs) 
do senador Virgílio Távora e do 
deputado Flávio Marcillo, Moe
ma é uma personalidade caris
mática com mensagem socia
lista. Sua rosa presa ao cabelo 
transformou-se em verdadeiro 
símbolo de campanha, que lhe 
rendeu quase 80 mH votos. 

Bezerra de Melo — PMDB — 
O ex-Padre Bezerra de Melo es-
tà sendo acusado de corrupção 
eleitoral em processo prepara-
do pelo Departamento de 
Polícia Federal. Dono de Uni
versidade em Mogi e de colé
gios. Bezerra de Melo está 
ameaçado de ser cassado peia1 

justiça eleitoral. Conservador. 
Raimundo Bezerra — PMDB 

— E conhecido no Ceará como 
um médico de esqueda que, por 
oportunismo, deixou o PMDB 
para aderir ao governo de Gon
zaga e ao PDS. Como o governa
dor Gonzaga Mota ingressou no 
PMDB, ele voltou ao antigo ni
nho. Elegeu-se graças a Totó. 

Ubiratan Aguiar — PMDB — 
E outro produto de esquema es
tadual. Advogado, Ubiratan te

ve tudo no governo Virgílio Tá
vora. Quando Gonzaga Mota 
rompeu com Virgílio, Ubiratan 
segulu-o. Não se arrependeu. 
Passou a dominar a Secretaria 
de Obras da Prefeitura Munici
pal e a Secretaria de Educação 
do Estado, que ficou com seu ir
mão. Irapuan Aguiar. Centro. 

Etevaldo Nogueira — PFL — 
Empresário, sócio e amigo pes
soal e correligionário do Coro
nel e ex-vice-governador Adau-
to Bezerra, que perdeu a dispu
ta pelo governo do Ceará para 
Tasso Jerelssatl. Elegeu-se 
com dificuldade e gastou uma 
fortuna. Centro-dlreita. 

Expedito Machado — PMDB 
— Foi o responsável pelo in
gresso do governador Gonzaga 
Mota no PMDB. Ex-minlstro da 
Viação de Jango, exilou-se em 
Paris de onde voltou após a re-
democratlzaçâo com grande se
de de participação. Centro. 

Firmo de Castro — PMDB — 
Ex-secretárlo da Fazenda, 
elegeu-se com grande votação 
usando a máquina do Estado. 
Gonzaga tirou-o da Secretaria 
para nâo se desgastar. Usou 
carros e aviões à vontade. Cen
tro. 

Carlos Benevides — PMDB — 
Elegeu-se deputado federal gra
ças ao pai. Mauro Benevides, o 
presidente do PMDB cearense. 
Foi eleito deputado estadual em 
1982. E engenheiro e tem uma 
firma em sociedade com Fer
nando Mota, que foi lider do go
verno Virgílio Távora. Centro 

Osmundo Rebouças — PMDB 
— Elegeu-se deputado federal 
saltando da Secretaria de Pla
nejamento, para honrar uma 
tradição no Ceará. Também se 
utilizaram daquela Secretaria 
para chegar à Câmara os depu
tados: Marcelo Linhares e Pau
lo Lustosa. Centro. 

Luís Marques — PFL — Liga
do a Virgílio Távora, a Adauto 
Bezerra e a César Cais, os três 
coronéis, rompeu com eles e se
guiu Gonzaga Mota para ficar 

com o governo. É engenheiro 
com várias firmas. Totó elegeu-
o mesmo no PFL. Centro. 

José Lins — PFL — Dizem no 
Ceará que José Lins se elegeu 
graças ao controle que exerce 
sobre a Delegacia Regional do 
IBDF. Foi superintendente da 
Sudene graças a uma conferên
cia que fez para o general Er
nesto Geisel sobre a região sem 
recorrer a livros ou documen
tos. Centro. 

Gldel Dantas — PMDB — 
Pastor protestante. Foi uma ou
tra grande zebra. Ninguém 
acreditava em sua eleição. Te
ve votos pingados em todo o es
tado, dos protestantes. Era liga
do a Virgílio. Quando houve o 
rompimento acompanhou o go
vernador Gonzaga Mota. 

César Cais Neto — PDS — Fi
lho do senador e ex-mlnistro Cé
sar Cais, de quem é herdeiro 
politico. Engenheiro civil, 36 
anos, é um parlamentar de 
centro-dlreita que, em sua se
gunda legislatura, deve formar 
no grupo parlamentar do depu
tado eleito Delfim Netto. 

Carlos Virgílio — PDS — Ou
tro filho de um dos coronéis da 
politica cearense, o senador 
Virgílio Távora. Tem 31 anos e 
formação Ideológica de centro-
dlreita. 

Paes de Andrade 

Furtado Leite — PFL — Foi 
eleito em novembro passado pa
ra a oitava legislatura. Na Câ
mara, ja ocupou cargos impor
tantes como a l* secretaria e a 
presidência da Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Aéclo de Borba — PDS — Ad
vogado e industrial. Inicia ago
ra a sua segunda legislatura. 
Na primeira, não chegou a ter 
uma atuaçâo multo destacada. 
Formação ideológica de centro. 

Manuel Viana — PMDB — 
Este médico de 34 anos também 
foi eleito para a sua segunda le
gislatura. Apesar da filiação 
partidária, é um parlamentar 
de centro-dlreita. 

Mauro Sampaio — PMDB — 
Ex-PDS, é tido como conserva
dor. Foi eleito pela primeira vez 
para a Câmara em 1974 e Inicia 
agora a sua quarta legislatura. 

Lúcio Alcântara — PFL — 
Também foi do PDS e integrou-
se à Frente Liberal no movi
mento que resultou na Aliança 
Democrática. Considerado um 
pefellsta típico, desponta como 
uma das principais lideranças 
daquele partido, estando cotado 
para suceder a Guilherme Pal
meira na presidência da legen
da. 

Moysés Pimentel — PMDB — 
Banqueiro e industrial, tem 77 
anos. Foi eleito para a sua ter
ceira legislatura. Nas duas pri
meiras, não teve atuaçâo parla
mentar que mereça destaque. 

Paes de Andrade — PMDB — 
Advogado de 59 anos, teve uma 
longa trajetórla parlamentar 
desde que foi eleito para a Câ
mara pela primeira vez, em 
1962. Em 85, amargou uma der
rota para a petlsta Maria Luiza 
na disputa pela prefeitura de 
Fortaleza. 

Orlando Bezerra — PFL — 
Outro banqueiro cearense 
oriundo do PDS. Chegou à Câ
mara em 83, depois de uma car
reira politica que percorreu to
dos os degraus. Foi vereador, 
prefeito e deputado estadual. 

Vitor Fontana ArtenirWerner 

SANTA CATARINA 
SENADORES 

Dirceu Carneiro— PMDB — 
Arquiteto — Foi eleito basica
mente com votos do Planalto e 
do Oeste catarinense. Vlce-
prefeito de Lages entre 72 e 76, ̂  
elegeu-se prefeito em 1976 e dei
xou a prefeitura em 1982, quan
do elegeu-se deputado federal 
pelo PMDB. Defende profunda 
Intervenção do Estado na eco
nomia, é a favor de reserva de 
mercado e não se posiciona 
multo claramente em relação 
ao sistema de Governo. Identifi
cado como dos mais progressis
tas políticos de Santa Catarina, 
possui posições marcadamente 
de esquerda. 
Nelson Wedekin — PMDB — 
Advogado e jornalista — Natu
ral de Joaçaba, no vale do Rio 
do Peixe, elegeu-se vereador 
daquela cidade pelo antigo 
MDB em 1968. Mais tarde, de
sempenhou profundo trabalho 
politico como presidente da Co-
missComissâo de Justiça e Paz 
de Florianópolis, em 78 e 79. 
Elegeu-se deputado federal pelo 
PMDB de Florianópolis, mas 
foi votado no estado inteiro. 
Sempre foi identificado com os 
membros do PCB catarinense. 
Surpreendentemente, entretan
to, ficou mesmo no PMDB. 
Ivan Bonato — PFL — Empre
sário e economista — Só chegou 
ao senado depois que o senador 
Jorge Bornhausen foi finalmen
te convidado para ocupar o Mi
nistério da Educação de seu 
amigo José Sarney. E pela eco
nomia livre e contra a interven
ção do Estado. Defende o parla
mentarismo que, na sua opi
nião, pode ser nos moldes pro
postos pela Comissão Affonso 
Arinos. Define-se de centro-
dlreita. 

DEPUTADOS 
Alexandre Puzyna — PMDB — 
Empresário, já foi prefeito de 
Porto União pela extinta Arena, 
no periodo de 68 a 72. Reelegeu-
se pelo PMDB em 82 e 
desimcompatiblllzou-se para 
concorrer à Cmara Federal. 
Está pleiteando a secretaria de 
Transportes e Obras do governo 
do coronel Pedro Ivo Campos. 
Defende a livre iniciativa e uma 
menor interferência do Estado 
na economia. 
António Carlos Konder Reis — 
PDS — Advogado, já foi gover
nador de Santa Catarina no 
período 1974-1978. Foi deputado 
federal pela extinta UDN, de 54 
a 62, elegeu-se senador pela 
também extinta Arena, de 62 a 
74. Foi o relator da Constituição 
de 69. E o autor da proposta de 
criação do instrumento do 
Decreto-Lei. E o atual presiden
te catarinense do PDS. 
Artenlr Werner — PDS — Eco
nomista e empresário do setor 
madelreiro. A origem politica 
de Artenlr Werner remonta ao 
ademarlsmo. Sua família era li
gada ao governador de Sâo Pau
lo Adhemar de Barros. Foi pre
feito de Rio do Sul pela Arena no 
período de 68 a 72. Depois, dire-
tor da Companhia de Aguas e 
Saneamento de Santa Catarina. 
Cláudio A vila da Silva — PFL 
— Conhecido escudeiro do mi
nistro Jorge Bornhausen. 
Elegeu-se deputado estadual 
pelo PDS em 1982. Foi o prefeito 
nomeado de Florianópolis, de 83 
a 85. Sua base eleitoral é o Sul 
do Estado e a capital. E genro 
do ex-deputado Sebastião Neto 
Campos, proprietário da Mine-
radora Cia. Barro Branco, de 
Lauro Muller. Reconhecido co
mo protótipo do mau União a 
nada irrisória quantia de 250 
milhões de cruzados. Direita. 
E d u a r d o P i n h o 
Moreira—PMDB— Médico — 
Na verdade, seu maior feito 
politico é ser cunhado do em
presário Realdo Gugllelmi, 
uma espécie de António 
Ermirlo catarinense. Foi Indi
cado na chapa do PMDB na 
marra, sob forte pressão econõ\ 
mica. E tido como de centro. 
Sua base eleitoral, como não po
deria deixar de ser, é a cidade 
de Criciúma. E contra a reserva 
de mercado e defende a livre 
Iniciativa. 
Francisco Kustter — PMDB — 
Funcionário público federal. 
Foi vereador em Lages pelo an
tigo MDB e depois deputado es

tadual desde 1974, pelo PMDB. 
Na última legislatura exerceu a 
liderança do partido. É umbell-
calmente ligado ao hoje sena
dor Dirceu Carneiro. Suas posi
ções são marcadamente de es
querda. E favorável ao ensino 
gratuito em todos os níveis. De
fende a reserva de mercado, é 
contra a privatlzçaâo e parla
mentarista. 
Henrique Córdova — PDS — 
Advogado e empresário agro-
l n d u s t r l a l — E x v l c e -
governador no período 1978/82. 
Chegou a ocupar o governo do 
Estado entre 82 e 83 no período 
em que Jorge Bornhausen 
deslncompatilizou-se para dis
putar o Senado. E o responsável 
pela dramática situação econó
mica em que está mergulhado o 
estado de Santa Catarina. 
Ivo Vanderlinde PMDB — 
Aggro-pecuarista — Elege-se 
com os votos da região do Alto 
Vale do Rio Itajaí. Foi presiden
te da Cooperativa Agrícola de 
Rio do Sul e diversas outras en
tidades cooperativistas. Conse
quentemente e, como não pode
ria deixar de ser, defende o coo
perativismo. Defende também 
o parlamentarismo. Foi eleito 
agora para seu segundo manda
to. 
Luís Henrique da Silveira — 
PMDB — Advogado e professor 
— Fez o seu nome como valente 
vlce-líder da oposição no perído 
74/76. Desincompatibilizou-se 
para disputar a prefeitura de 
Joinville, em 1976. Ganhou as 
eleições e seu lema de adminis
tração era "Governando com o 
povo". Voltou à Câmara Fede
ral como deputado mais votado 
do Estado em 1982. 
Orlando Pacheco — PFL — 
Pastor da Assembleia de Deus 
desde 1968, na cidade de Itajaí. 
Sua carreira politica se deve 
aos mistérios de dois poderosos, 
Deus e o ministro Jorge Bor
nhausen. Foi funcionário da Te-
lesc de 62 a 68, quando lançou-se 
aos braços da fé. Recita o Evan
gelho, Segundo Jorge Bornhau
sen. 
Paulo Macarini — PMDB — Ad
vogado — Já ocupou as pastas 
estaduais do Interior e da Justi
ça em 61 e 62, no Governo Celso 
Ramos. Foi deputado federal 
pelo PTB, de 62 a 66, e depois 
Pelo MDB, 66 a 69, quando foi 
cassado pela Junta Militar. 
Renato de Mello Vlanna— 
PMDB — Advogado—Foi pre
feito de Blumenau de 76 a 82. 
Deputado federal eleito em 1982 
a 86. Reelegeu-se agora e tem 
severas ambições para voltar à 
Prefeitura em 1988. Seu princi
pal Inimigo politico é o exsena-
dor e ex-prefelto de Blumenau, 
Evlláslo "Lazlnho" Vieira. 
Ruberval Pllotto — PDS — En
genheiro civil — Eleito pela re
gião carbonífera do Sul do Esta
do e pelo Vale do Araranguá, 
Laguna e Tubarão, pela primei
ra vez como deputado federal. 
Já foi prefeito de Urussunga pe
la Arena deputado estadual pelo 
PDS, de 1982 a 1986. Defende o 
presidencialismo com mandato 
de cinco anos. E totalmente fa
vorável â reserva de mercado. 
Vitor Fontana— PFL — 
Engenheiro químico — Elegeu-
se vlce-governador na chapa 
com Esperldlâo Amin em 1982. 
Antes, perdeu a vez para Jorge 
Bornhausen, preterido pelo ge
neral Figueiredo. Elegeu-se en
tão deputado federal pela Arena 
no periodo 78-82. Antes, ocupara 
a pasta da Agricultura no Go
verno António Carlos Konder 
Reis (1974-1978). Define-se co
mo de direita • 
Vilson de Souza— PMDB — Ad
vogado e professor de Direito — 
Eleito pela primeira vez para a 
Câmara Federal, com o apoio 
do Vale do Itajaí e da região de 
Jaraguá do Sul. E o deputado 
com mais votos no melo acadé
mico. Defende a reserva de 
mercado tanto na Informática 
como na química fina. Defende 
também o parlamenarismo nos 
moldes do sistema francês. 
Walmor de Lucca— PMDB — 
Farmacêutico — É o "patinho 
feio" do partido em Santa Cata
rina. Vereador em Içara em 66 
a 70 pelo antigo MDB; deputado 
federal pelo MDB também en
tre 74 e 78. Reelegeu-se nova
mente em 1982 e agora em 1986. 

R0ND0NIA 
Odacyr Soares — homem de 

direita, ex-PDS, partido pelo 
qual foi suplente de senador e 
depois se elegeu senador. Hoje 
está no PFL e é um político que 
corre por fora, já que tem mais 
quatro anos de mandato. Em
presário no ramo das comuni
cações, advogado, elegeu-se 
com a ajuda da máquina admi
nistrativa do estado. 

Olavo Pires — empresário de 
revenda de máquinas agrícolas, 
tratores e terraplenagem, fa
zendeiro, nunca escondeu sua 
condição de homem de posses. 
De direita, embora prefira 
denomlnar-se defensor do que é 
certo, elegeu-se senador com 
recursos próprios, sem a ajuda 
do PMDB. Foi deputado federal 
e o mais votado nas últimas 
eleições. Acha que sem capital 
não há emprego e defende o di
reito de propriedade. Reforma 
Agrária, diz, deve começar pe
las terras do Governo e da Igre
ja. 

Ronaldo Aragão — médico, é 
considerado o G'senador da 
prefeitura" porque elegeu-se 
com a ajuda da máquina admi
nistrativa local e apoio do Go
verno. Sem tradição politica, é 
um homem de direita que deve
rá defender os interesses de 
grupos económicos na Consti
tuinte. Antes de ser senador, 
cumpriu mandato de deputado 
estadual. 

Raquel Cândido — vereadora 
na capital, técnica de saúde, fez 
sua campanha através de um 
trabalho de base junto a sindi
catos e mulheres. Solteira, cin
co filhos, acredita que dois pon
tos deverão ser enfocados na 
constituinte: o social e o fortale
cimento do legislativo. Hoje no 
PFL, pelo qual elegeu-se depu
tada federal, brigou e deixou o 
PMDB porque acha que o parti
do repete os vicios políticos que 
condenou no passado. De 
centro-esquerda, foi cassada 
em seu estado e liderou movi
mentos dos sem-terra. 

Rita Furtado — radialista, 
condição na qual atuou em pro
gramas da Radiobras para a 
Amazõnia e garantiu espaço em 
R o n d ô n i a p a r a d e p o i s 
candidatar-se. Cumprirá seu 
segundo mandato. Funcionária 
pública, atualmente empresá
ria no ramo das comunicações. 
Casada com o secretârlo-geral 
do Ministério das Comunica
ções, Rómulo Furtado. De direi
ta, nâo tem tradição politica, 
faz campanha com a ajuda de 
poderosos grupos fabricantes 
de componentes eletrônicos. 

Assis Canuto — é apontado 
como o homem dos fazendeiros 
na Constituinte, classe a que 
pertence como produtor e pro
prietário de terras. Foi do PDS 
e está no PFL, partido pelo qual 
se reelegeu, aproveitando as so
bras da legenda. De atuaçâo 
moderada na Câmara, homem 
de centro. Além de fazendeiro é 
engenheiro agrónomo e já per
tenceu ao Incra. 

Francisco Sales — político de 
carreira, cumprirá mais um 
mandato federal, pelo PMDB. 
Foi prefeito, vereador, é ho
mem de direita, embora sem 
atuaçâo marcante na vida par
tidária. Também é empresário 
no ramo das comunicações. 

José Guedes — sua posição 
politica é uma incógnita até pa
ra os que lidam mais de perto 
com ele. Vereador, ex-prefelto 
nomeado da capital, técnico em 
contabilidade, foi empregado 
do senador eleito Olavo Pires, 
mas nas eleições de novembro 
estava no grupo do PMDB liga
do à cúpula do partido. Tende a 
direita. 

José Viana — politico vetera
no em Rondônia, tem forte lide
rança em algumas áreas do es
tado. Foi vereador durante doze 
anos, elegeu-se com apoio das 
comunidades evangél icas , 
aproveitando a boa repercussão 
de seu nome, pois é pastor pro
testante. Conservador, foi con
tador antes de ingressar na 
politica. 

Expedito Júnior — ex-
vereador de Rolim de Moura, 
no sul do estado, aonde fincou 
estacas para conquistar seu pri
meiro mandato aos 23 anos de 
didade. Nâo é empresário, nem 
tem posses. Também lhe falta 
tradição politica, mas conse
guiu eleger-se graças ao apoio 
da máquina administrativa, 
tanto que é apontado como o 
"deputado da prefeitura". 

Chagas Neto — sem tradição 
politica, homem de direita, é 
empresário da construção civil 
e fez campanha com a ajuda de 
grandes grupos económicos. 
Foi lançado candidato com o 
apoio da Associação Comercial 
de Rondônia. Vai pender para a 
defesa do capitalismo. 


