
Frente a frente, João Herrmann e Ibèdn^lnKel^óydrspÜtá^élâlYdèrâri^ 

mudara na 
baTáriça ideológica da par a vaga de constituinte, ape-

Constituinte, a substituição dos sar de nunca ter exer cido 
três deputados que ganharaní ' qualquer mandato, surpreen-
status de ministros não devC, deu nas últimas eleições. Em 
pesar nenhum grama. FicoJJS Feira de Santana, reduto do 
tudo elas por elas. Saem dolg^ veterano Chico Pinto, Miraldo 
conservadores— os deputadofff ficou apenas com mil votos de 
Prisco Viana e Borges da Sff^ desvantagem. Favorável a es-
veira — e um "pr ogr e s s i s tO ter ilizaçâo e a pr ivatizaçâo de 
moderado" — o ex-líder peb- hospitais, ele promete polemi-
medebista Luiz Henr lque — en^Ozar nas discussões que envolve-
tram dois suplentes de idéiasggj rema área de saúde, 
bem tr adicionais — Neutr o d é ^ j á o suplente do PMDB par a-
Couto e João Mir aldo Gomes -iCjnaense, que assume o lugar do 
e um de esquerda, mas nenwdeputado Borges da Silveira, 
tanto —Oswaido Trevlsan. . l i iovo ministro da Saúde nào 

O médico baiano João Mir a l i j e m nada de estreante. Na le
do dos Santos Gomes, 32.265 vol^Jgislatur a passada o advogado 
tos, faz sua estréia na política3^30swaldo Trevlsan também era 
mas não perdeu tempo. Atentd(/4>rimelro suplente e chegou a 
aos cochtchos sobre á cotação! 'deputado federal na voga do 
minister ial do deputado Pr Isco atual líder inter ino do PMDB 
Viana, novo mlnistr o do Desen
volvimento Ur bano, Mir aldo 
velo de Feir a de Santana há uns 
tr ês dias. Ontem mesmo ele já 
cir culava pelo Congr esso Na
cional, e logo tratou de ser 
apresentado ao presidente da 
Constituinte, deputado Ulysses 
Guimar âes, par a mar car sua 
posse. Vai ser ao meio-dia, só o 
tempo de ter minar a posse, no 
Palácio do Planalto, do mlnis
tr o Pr isco. 

O primeiro suplente a ocu-

na Constituinte, deputado Eu-
clides Scalco, que foi na época 
par a a Casa Civil, no Par aná. 

Advogado do Banco do Br asil 
em Cor nélio Pr ocópio e pr ofes-
sor universitário em Londri
na, Oswaido Trevlsan teve 
36.427 votos nas últimas elei
ções. Euclides Scalco aposta 
nas posições progressistas do 
futuro constituinte, mas outros 
peemedebistas par anaenses 
desconfiam de uma atitude 
mais avançada de Tr evisan. 

rtumte 
Par a o lugar de Luiz Henr í-

que, que assume a Ciência e 
Tecnologia, vai o secr etár io de 
agi* icultur a de Santa Catar ina, 
o empresário Neutro Fausto 
de Couto, 35.624 votos. 

Mas entre os seus futuros 
companheiros de bancada já 
corre a informação de que 
Neutro só vai ficar na Consti
tuinte o tempo suficiente par a 
satisfazer uma vaidade pes
soal. Bem colocado na secreta
ria do Estado, Neutro de Couto 
estar ia com tudo acer tado pa-
r a passar a vaga par a o segun
do suplente do PMDB catari
nense, Geovah José de Fr eitas, 
28.784 votos, que é secretário 
de Comunicação Social no Esta
do. 

Poder á sur gir pr oblema na 
indicação do substituto do novo 
ministro Prisco Viana como 
membro da Comissão de Siste-
matizaçâo da Assembléia Cons
tituinte. Os moderados reivin
dicam ò lugar par a um deles, 
mas os da "esquerda indepéfip 
dente" gar antem que o líder do, 
PMDB em exercício Euclides 
Scalco — que tem a atr ibuição 
de indicar e substituir — deve-
rá optar por um nome "afina
do com a linha de Mar io Co-
V a S " - v :j-


