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Santana 
Depois de longa 

atuaçâo no Executivo 
do Maranhão, foi 

eleito, em 82, pelo 
PDS. Agora está na 

Frente Liberal 

J a y m e S a n t a n a 
(PFL-MA) chegou 
á Câmara dos De

putados, eleito pelo PDS 
em 1982, depois de uma 
carreira toda feita no 
Executivo, em cargos de 
secretaria. Economista, 
foi secretário da Fazenda 
de São Luís e depois ocu
pou sucessivas pastas no 
Governo do Estado do 
Maranhão: Fazenda, In
dústria e Comércio, Pla
nejamento, e a chefia da 
Casa Civil. Orgulha-se de 
haver sido dos primeiros 
a dissidir do PDS e partir 
para o apoio às eleições 
diretas. Foi dos primei
ros, também, a conversar 
com Tancredo Neves, 
quando a candidatura do 
politico mineiro era ainda 
incipiente. Depois, viu 
seu amigo José Sarney 
ser eleito vice-presidente 
do Pais e assumir a presi
dência com a morte de 
Tancredo. Hoje, defende 
a ruptura formal da 
Aliança Democrática, ate 
como forma de o PFL 
manter seu apoio ao Pre
sidente. 

Aliás, na visão deste 
politico de 43 anos, a 
Aliança já não existe na 
prática e não tem condi

ções de subsistir, como 
bloco monolítico, no qua
dro que se desenha na 
Constituinte. Para ele, 
blocos serão formados e 
desfeitos ao sabor de posi
ções referente a questões 
específicas. Um exem
plo? "Provavelmente es
tarei ligado à esquerda 
quando se discutir a re
forma agrária mas isto 
não acontecerá quando o 
tema for o sistema econó
mico do Brasil". Preocu
pado com um grande es
pectro de temas, onde se 
inclui a questão tributá
ria, Santana provavel
mente sentará à mesa 
nas reuniões da Comissão 
de Sistematização, já que 
esta é a tarefa que o parti
do quer que ele assuma. 
Tem, porém, pessoal
mente duas outras prefe
rências. "Como profissio
nal, sou atraído pela co
missão que discutirá as 
questões económicas. A 
sensibi l idade polí t ica 
leva-me para os proble
mas sociais. Mas a ten
dência é de que eu vá 
mesmo para Comissão de 
Sistematização, já que è 
isto que o partido me pe
de", esclarece. 

Adroaldo 

Streck 
Radialista gaúcho, 

se elegeu pela 
primeira vez no ano 
passado. E não se 
afastou de suas 

atividades 

A d r o a l d o S t r e c k 
(PDT-RS), 51 anos. 
radialista, elegeu-

se pela primeira vez de
putado federal com 32.581 
votos no lastro da popula
ridade que obteve com os 
programas diários que di
rige na Rádio Pampa e na 
TV Pampa. Fundador da 
empresa jornalística Cal
das Júnior, onde traba
lhou durante 28 anos, 
Streck mantém ainda 
uma coluna política no 
Jornal do Comércio, de 
Porto Alegre. 

Ele não pretende se 
afastar de suas ativida
des profissionais: desde 
que assumiu o mandato 
de deputado grava de ma
nhã, por telefone, o pro
grama na Rádio Pampa; 
ao meio-dia remete por 
telex a coluna para o jor
nal e. ao final da tarde, 
grava seu comentário nos 
estúdios da TV Manchete. 

Embora seja do PDT, 
Streck é defensor intran
sigente da iniciativa pri
vada. Ele é a favor da 
convocação de eleições 
para a Presidência da Re

pública, "o mais breve 
possível", por achar que 
os desacertos na condu
ção da política económica 
deixaram o Governo sem 
"qualquer credibilida
de". 

Streck entende que está 
faltando competência 
politica na condução da 
negociação da dívida ex
terna brasileira e expres
sa seus temores quanto 
ao futuro: "Eu gostaria 
de ser a favor da morató
ria, mas temo o que possa 
acontecer. Esses ban
queiros são como Ringo: 
eles não perdoam. Vamos 
ter de comprar tudo à vis
ta". 

E a favor da reforma 
agrária, desde que não 
atinja os latifúndios pro
dutivos, e defende na sua 
implantação uma partici
pação express iva do 
Exército. E contra o 
aborto, a favor do Voto 
distrital misto e pela so
berania completa da 
Constituinte. Vai lutar 
principalmente pela me
lhoria do sistema educa
cional. 

Vilson 

de Souza 
Estreia na política 
depois de realizar, 
em Santa Catarina, 

campanha de debates 
sobre a importância 

da Constituinte " 

V ilson Luiz de Souza 
(PMDB-SC) . 35 
anos, chega à Cons

tituinte depois de uma 
campanha que marcou 
sua estrela na vida públi
ca. Catarinense de Luiz 
Alves, advogado e profes
sor universitário, foi o se
gundo deputado mais vo
tado do Estado (66.400 vo
tos), contando para isto 
com a ajuda de sua pró
pria família e com a pro-
jeção anterior que alcan
çou junto à comunidade 
de Blumenau. 

Enquanto os 15 irmãos 
e irmãs, as cunhadas e 
cunhados participavam 
de comícios simultâneos 
em diversas cidades cata
rinenses, o candidato da
va continuidade aos deba
tes que embasaram todo 
o seu trabalho eleitoral, 
tendo a Constituinte como 
tema principal. Antes dis
to, em meados de 1985, ele 
percorreu quase todo o 
Estado debatendo a Cons
tituinte em escolas, asso
ciações de classe, univer
sidades e outras entida
des e instituições. 

Sua carreira de profes
sor universitário foi inter
rompida entre 1984 e 85 
após ter participado do 

processo de redemocrati-
zação da Fundação Uni
versidade Regional de 
Blumenau, exigindo elei
ção direta para reitor e a 
gratuidade do ensino. Foi 
demitido e esta medida 
provocou a reação de to
da a comunidade de Blu
menau. 

Com m e s t r a d o ein 
Ciência Política, o consti
tuinte reserva grande 
parte de seu tempo aos 
estudos dos mais varia
dos temas. Passou o car
naval em Brasília, lendo: 
diz que prefere obras de 
não-ficção à f icção. 
Atualmente, a elaboração 
da nova Carta e tudo que 
se relacione ao processo 
de trabalho da Assem
bleia Constituinte têm re
cebido sua dedicação in
tegral. 

A avaliação de Vilson 
de Souza sobre este pri
meiro mês de trabalho da 
Assembleia Constituinte 
é que se desenvolve "um 
processo altamente buro
crático que tem por fun
ção impedir a atuação 
mais eficiente e autêntica 
dos constituintes na ela
boração de uma Consti
tuição realmente nova". 


