
Clodoaldo deixa decisão nasmãos do PSB
Deputado confirmou conversas com Raquel Lyra e Anderson Ferreira, admite que pode ir para a oposição, mas vê clima para continuar na sigla
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“F
irme, forte e sereno”.
Foi assim que se au-
todefiniu o deputado

estadual Clodoaldo Magalhães
(PSB) em meio aos embates que
tem enfrentado no PSB para lan-
çar sua candidatura à Câmara
Federal nas eleições deste ano.
Desde que se apresentou como
pré-candidato em 2021, o parla-
mentar vem sendo tachado de
“desleal” por alguns socialistas.
Após ter sido alvo de um pedido
de expulsão em novembro, as
especulações so-
bre uma prová-
vel troca de par-
tido se fortalece-
ram. “Vou espe-
rar o PSB se po-
sicionar oficial-
mente”, adian-
tou Clodoaldo
após receber li-
gação do presi-
dente do parti-
do em Pernam-
buco, Sileno
Guedes.

Apesar da ce-
leuma envolven-
do seu nome, Clodoaldo Maga-
lhães apresenta um posiciona-
mento que contrasta com o ce-
nário que tem repercutido no
estado. “Eu discordo que o PSB
não esteja querendo a minha
candidatura para (deputado) fe-
deral”, analisou em entrevista
ao Diario. De acordo com o de-
putado, o presidente estadual do
PSB, o secretário Sileno Guedes,
informou por ligação que o cli-
ma dentro do partido estaria se
acalmando em torno de sua can-
didatura e que esperasse a esco-
lha do candidato que disputará

o governo do estado para defi-
nir quais atitudes tomar.

“O presidente do partido li-
gou para mim dizendo que es-
se movimento tinha se arrefeci-
do, e que eu esperasse as próxi-
mas semanas para a escolha do
candidato a governador, o que
ajudaria a distensionar o clima
dentro do partido e assim a gen-
te voltaria a conversar”, revelou.

OCONFLITO
Uma das principais críticas dire-
cionadas ao deputado estadual
ClodoaldoMagalhãesdiz respeito

a sua postura na
busca de apoio
pelo estado, por
estar avançan-
do sobre bases
eleitorais orgâ-
nicas do PSB, in-
vestida tachada
como “desleal”
por alguns de
seus correligio-
nários. Ques-
tionado sobre o
assunto, o par-
lamentar - que
está cumprindo
seu quarto man-

dato na Assembleia Legislativa
de Pernambuco -, informou que
os municípios que têm percor-
rido integram sua base há 16
anos. “Invadir é você chegar de
uma hora para outra. As cidades
que estão sendo citadas nesses
conflitos que têm sido veicula-
dos pela imprensa são bases on-
de eu atuo há 16 anos”.

DISCORDÂNCIA
Questionado sobre ter sido alvo
de um pedido de expulsão enca-
beçadopordeputados federaisdo
PSB, como Milton Coelho, Felipe
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O presidente do

partido ligou para

mim dizendo que

esse movimento

tinha se arrefecido

e que eu esperasse”

ClodoaldoMagalhães,
deputado estadual

“Discordo que o
PSB não esteja

querendo aminha
candidatura para

federal”

BC

Categoria tenta avançar conversa comBolsonaro
Após ser pressionado por servi-
dores do Banco Central que pe-
dem reajuste salarial, o presi-
dente do órgão, Roberto Cam-
pos Neto, concordou em se re-
unir comrepresentantesdos fun-
cionários para negociar. De acor-
do com o sindicato que repre-

senta os trabalhadores, a ade-
são a listas de não assunção de
comissões e de entrega de car-
gos nas comissões do órgão já
se aproxima dos 50%. A infor-
mação foi confirmada à repor-
tagempelo presidente do Sindi-
cato Nacional dos Funcionários

do Banco Central (Sinal), Fábio
Faiad. Ele adiantou que o objeti-
vo da conversa é pedir a Cam-
pos Neto para que utilize “sua
influência junto ao presidente
Jair Bolsonaro” para avançar nas
conversas pelo reajuste salarial.
(Correio Braziliense)

Carreras, Danilo Cabral e Tadeu
Alencar, o pernambucano falou
que não infringiu nenhum arti-
go do estatuto do PSB.

“O partido recebeu esse docu-
mento mas não me comunicou
oficialmente. O PSB vem aco-
lhendo a minha pretensão (para
as eleições de 2022) desde o iní-
cio. Antes mesmo de eu tomar
a decisão de ser candidato con-
sultei o partido nacional e es-
tadualmente, que concordou e
disse que era muito importan-
te minha candidatura”.

Caso saia do partido, Clodoal-
do pode ter como alternativa
migrar para alguma legenda
da Frente Popular, a exemplo
do PP, mas esse também pare-
ce ser um caminho tortuoso.

Recentemente o presidente es-
tadual do PP, o deputado fede-
ral Eduardo da Fonte, em en-
trevista à Rede Pernambuco de
Rádios, disse que não daria le-
genda para o socialista dispu-
tar uma vaga na Câmara Fede-
ral. Sobre o assunto, Clodoaldo
comentou que “nunca pedi pra
me filiar ao PP”. “Nunca procu-
rei Eduardo da Fonte, nunca pe-
di a ele para me filiar ao par-
tido dele (...) não faço política
com ele. Ele deve tá querendo
fazer média com alguém”, fri-
sou o deputado estadual.

OPOSIÇÃO
Outra possibilidade que tam-
bém tem chamado atenção são
os acenos da oposição para o de-

putado Clodoaldo Magalhães. Os
prefeitos Anderson Ferreira (PL)
e Raquel Lyra (PSDB) já se mos-
traram favoráveis a essa união
através de ligações telefônicas.
“Eles me ligaram, eu disse que
fiquei surpreso, mas que só po-
deria conversar com eles depois
que o PSB tomaruma decisão”.

Contudo, o deputado estadual
não descartou a possibilidade de
uma migração para a ala oposi-
cionista, mas fez questão de des-
tacar que isso só seria possível
se sua decisão em apoiar o ex-
-presidente Lula (PT) fosse res-
peitada. “Eu voto em Lula para
presidente. Então, se o PSB não
quiser me dar guarida, para on-
de eu for é preciso que me res-
peitem nesse sentido”, concluiu.

D4Sign 4c4a3262-8c00-4a8e-b70f-f734ed5f6ff0 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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