
Awc 
Azize revela que Lyrai 
" "aé^eta o PMDB 
A deputado Beth Azize (PSB-

AM) confirmou ontem as arti
culações de um grupo de pelo 
menos seis parlamentares do 
PMDB no sentido de abandonar o 
partido e ingressar no PSB ou no 
PDT, visando integrar o bloco das 
esquerdas no Congresso que lutam 
por uma Constituição progressista 
e encampar a bandeira das eleições 
diretas para presidente em 1988. 

Entre os parlamentares com 
quem manteve contato, Beth Azize 
citou os deputados Ademir ' An
drade (PA), Raquel Capiberibe 
(AP), Vilson de Souza (SC), 
Haroldo Sabóia (MA), Fernando 
LyraíPE) eCristina Tavares (PE). 

A deputada condicionou a sua 
permanência no PSB ao ingresso 
desse grupo no partido, caso con
trário já está de malas prontas 
para filiar-se ao PDT. Ela não des
cartou a possibilidade desse grupo, 
mesmo optando pelo PS B, apoiar o 
nome do ex-governador Leonel 
Brizola para a presidência da 
República: "Entre candidaturas 
como a de Ulysses Guimarães, 
Franco Montoro , Aure l iano 
Chaves, Marco Maciel e Leonel 
Brizola, não nos resta dúvida de 

que Brizola é o único nomeJcon-
fiável. Agora, se o candidato for 
um Mário Covas (líder do PMDB 
na Constituinte), poderemos sentar 
para conversar". 

Azize não esconde a sua pre
ferência por uma composição como 
PDT, firmando o apoio à candi
datura Brizola, e justifica a sua 
disposição de sair do PSB: "O 
programa do PSB para mim é e 
continua sendo o mais perfeito e 
aberto entre todos os partidos, mas 
o que adianta a gente ter tantas 
propostas boas e não ter espaço no 
Congresso nem para discuti-las. 
Além disso confesso que sou 
brizolista. E nfio sou so eu; o 
próprio Fernando Lyra é muito 
simpático ao seu nome". 

Oposição Pessoal 

Segundo a deputada amazo
nense, o grande obstáculo à con
cretização do apoio a Brizola, se o 
grupo optar pelo PSB, é o ánti-
brizolismo de caràter pessoal do 
líder do partido, senador Jamil 
Haddad (RJ): "De qualquer 
maneira, se o PSB não apresentar 
candidato próprio, o que é pro
vável, estaremos livres para votar 
em quem quisermos". 


