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PSB não tem 
unidade para 
fazer aliança 

A dificuldade para o ex-
deputado Marcelo Cerqueira, 
do PSB, ocupar qualquer se
cretaria da Prefeitura do Rio 
não vem do PDT. O presidente 
nacional do PSB, senador Ja-
míl Haddad, disse ao prefeito 
Saturnino Braga que Marcelo 
Cerqueira não é a pessoa indi
cada para representar o partido 
numa aliança com o PDT. 

Marcelo Cerqueira, que não 
c~*v.-eguiu se eleger para a 
Constituinte, é considerado um 
dissidente pela direção do seu 
partido, o PSB. Ele e o senador 
Jamil Haddad estão politica
mente afastados desde a esco
lha de Marcelo para candidato 
a prefeito do Rio, em 85, numa 
coligação com o PCB denomi
nada Frente Rio. Na conversa 
que teve com Saturnino, Jamil 
Haddad não sugeriu nenhum 
nome para representar o PSB 
num futuro governo de aliança 
no município do Rio. 

O prefeito Saturnino Braga 
já comunicou a todos os seus 
secretários que pretende fazer 
uma ampla reforma do secreta
riado, como lhe sugeriram os 
integrantes do grupo socialista 
do PDT. E foram os próprios 
socialistas que lembraram o no
me do ex-deputado Marcelo 
Cerqueira, não para a secreta
ria de Governo, mas para a 
secretaria de Cultura. Indica
ram também o jornalista João 
Saldanha para a secretaria de 
Esportes e Lazer. 

Para viabilizar a política de 
alianças capaz de tirar o PDT 
úo isolamento em que se en
contra no Rio, o prefeito Satur
nino Braga conversou com a 
vereadora, eleita em novembro 
para a Constituinte, Benedita 
da Silva, a quem ofereceu uma 
secretaria para o Partido dos 
Trabalhadores. Mas a negocia
ção não prosperou porque o 
PT, embora admita juntar-se 
ao PDT em questões específi
cas, não aceita nenhum cargo 
no governo nem firmar com
promisso de apoio incondicio
nal a Saturnino. 

E possível também que o 
prefeito Saturnino Braga, na 
reformulação do secretariado, 
aproveite dois deputados esta
duais eleitos em novembro (os 
nomes ainda não foram cogita
dos), para dar lugar na Assem
bleia Legislativa aos dois pri
meiros suplentes, Leôncio Vas
concelos e Gouveia Filho, liga
dos ao grupo dos socialistas do 
PDT, ao qual o prefeito per
tence. 

A nova política de Saturnino 
Braga, inspirada na estratégia 
do grupo socialista do PDT, 
excluiu completamente os 
deputados derrotados na elei
ção de novembro e os que 
politicamente sempre estive
ram distantes do grupo, embo
ra sejam figuras expressivas 
dentro do partido, como os 
deputados Augusto Ariston e 
Yara Vargas e o vereador Kle-
ber Borba. Os socialistas que
rem também que Saturnino es
colha para a secretaria de Fi
nanças um técnico criativo, ca
paz de apresentar alternativas 
para viabilizar projetos de im
pacto, apesar do orçamento 
apertado do município. 

Com a política de alianças e 
a reformulação do secretaria
do, o prefeito Saturnino Braga 
e os socialistas do PDT preten
dem fortalecer o partido e via
bilizar as candidaturas do vice-
prefeito Jó Resende à Prefeitu
ra, em 1988, e do próprio Sa
turnino, que pretende disputar 
a eleição para governador, em 
1990. 

Mandato é 
prioridade 
para o PDT 

Bdo Horizonte — A defini
ção da duração do mandato do 
presidente José Sarney pela 
Assembleia Constituinte e a 
edição, logo após sua instala
ção, de atos constitucionais que 
eliminem o "entulho autoritá
rio" contido na atual Constitui
ção são algumas das propostas 
da bancada do PDT, segundo o 
deputcdo Brandão Monteiro 
(PDT-RJ). 

Apontado como provável lí
der do partido na Câmara dos 
Deputados por outros nove 
parlamentares com os quais se 
reuniu em Belo Horizonte, 
Brandão disse que os pedetis-
tas querem eliminar da Consti
tuição o artigo 55 (que permite 
que o presidente da República 
governe por decreto-lei), o 155 
(que estabelece medidas de 
emergência), o 158 (que permi
te a decretação de estado de 
emergência) e o 89, item 1, 
que, segundo Monteiro, "põe o 
país sob a tutela das Forças 
Armadas". 

Brandão disse que é "inequí
voca a ilegitimidade" do man
dato do presidente Sarney que, 
a partir de Io de fevereiro, 
"será o único político biônico 
do país". Afirmou que o PDT 
quer que a Constituinte defina 
soberanamente a duração do 
mandato do presidente. 
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