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contra criação 
cio Triângulo 

D elo Horizon
te — Apelan
do para o que 
de mais tra
dicional exis
te nas raí
zes culturais 
de M i n a s , 
o governador 
Newton Car
doso enviará 
es ta semana 
um queijo típico para os 659 cons
tituintes. Cardoso quer, com esse 
ges to s imból ico , d e s p e r t a r os 
parlamentares para o fato de que 
Minas é indivisível, invertendo as 
expectativas sobre a possibilidade 
de criação do estado do Triângulo 
nas disposições transitórias, com a 
argumentação de cjue a importân
cia histórica, económica e política 
do estado decorre, justamente, de 
sua unidade territorial. 

O coordenador da bancada 
mineira do PMDB, deputado Gil 
César , confirmou o n t e m , no 
Palácio dos Despachos, o envio do 
presente do governo estadual aos 
seus colegas constituintes. Ele in
formou ainda que no próximo 
s á b a d o , u s a n d o da mesma 
e s t r a t é g i a dos p a r l a m e n t a r e s 

do movimento separatista, um 
boeing descerá em Confins com 
cerca de 70 constituintes para uma 
visita de dois dias a Ouro Preto e 
Mariana. 

Outra tática para obter maioria 
contra a criação do estado do 
Triângulo será a afixação de um 
imenso mapa de Minas nos 
corredores do Congresso Nacional, 
indicando que dezenas de 
prefeituras da região não fecham 
com a ideia separatista. 

Manifesto repudia 
divisão do Estado 

O Movimen to Cívico pela 
Unidade de Minas, coordenado 
pela Associação Comercial de 
Minas, envolvendo ainda outras 
doze entidades, entre elas a A-
cademia Mineira de I.etras.Lions, 
Rotary, Ordem dos Advogados-
MG, e as federações do Comércio e 
da Indústria no Estado, lançou on
tem em Brasília um manifesto onde 
condena a proposta de divisão de 
Minas Gerais para a criação do 
Estado do Triângulo Mineiro que 
será vo t ada no cap í tu lo das 
Disposições Transitórias da Cons
tituinte. 

O documen to ressa l t a que 
Minas, fiel â sua missa') histórica. 
"não abdica do seu papel de 
equilíbrio dentro da Federação, tia 
defesa da liberdade e estabilidade 
das instituições nacionais". 

Os representantes do movimen
to v i s i t a r a m em Brasí l ia os 
min i s t ros Costa Cou to , do 
Gabinete Civil; Josó Hugo Castelo 
Branco, da Indústria e Comércio; e 
o governador do Distrito Federal, 
José Aparecido de Oliveira, para 
buscar apoio dos mineiros para 
evi tara divisão do Estado. 

O movimen to cívico pela 
Unidade de Minas está mantendo 
contatoa com parlamentares de 
todos os partidos, tanto de Minas 
quanto do resto do País, puta 
evitar que u emenda separatista 
venha a ser aprovada pela Cons
tituinte. 

Deputado prevê a 
vitória separa lista 

O deputado Chico Humber
to (PDT-MG), um dos principais 
a r t i cu lndores da emenda que 
propõe u realização de plebiscito 
para a formação do novo Estado do 
Triângulo, disse em Uberlândia, 
que a proposta dos separatistas 
mineiros deverá contar com cerca 
de 300 votos favoráveis na parto 
das Disposições Transitórias da 
nova Carta constitucional. 

A previsão do parlamentar foi 
feita por ocasião da visita que cerca 
de 30 constituintes fizeram neste 
final de semana a Uberlândia para 
conhecer de perto as potenciali
dades do futuro Estado. Acom
panhado do deputado Homero 
Santos , vice-presidente da Câmara 
dos Deputados, autor da emenda 
que pede um plebiscito no Triân
gulo 120 ti ias após a promulgação 
da nova Carta, O deputado pedetis-
ta rebateu as críticas feitas por 
políticos ligados ao governador 
Newton Cardoso, segundo as quais 
o movimento separatista nâo passa 
de uma articulação politica do ex-
governador Leonel Brizola. "Nfio 
adianta distorcer aquilo que re
presenta uma luta secular <fo povo 
do Triângulo em favor de sua 
soberania política", disse Chico 
Humberto, ao salientar que nos úl
timos meses mais de 200 cons
tituintes visitaram o Triângulo o 
puderam ver de perto "a vontade 
do povo triangulino e os poten
cialidades económicas do novo Es
tado". 
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