
Governadores negam lobby', mas 
pretendem influenciar Constituinte 

No primeiro ano de sua adminis
tração, Orestes Quércia vai ficar de 
olho da Constituinte, com um pé no 
Palácio dos Bandeirantes e outro na 
Avenida W-2 Sul. O Governador elei
to do Rio Grande do Sul, Pedro Si-
mon, que passou os últimos 27 anos 
no Legislativo e considera um "casti
go" ficar de fora logo agora, disse 
que sua arma para influir no corpo 
de legisladores será o diálogo. Lobby 
é um expediente que Waldir Pires, 
da Bahia, afirma não tolerar, mas 
ele considera que os Governadores 
são "companheiros graduados" e de
vem ser ouvidos sempre pelas ban
cadas federais. 

Na W-2 Sul funciona o escritório 
de representação do Governo paulis
ta na Capital, o mesmo que abriga a 
sede brasiliense da Frente Municipa
lista, presidida por Quércia. O futuro 
Governador de São Paulo abraça a 
tese defendida pela historiadora Ma
ria Victória Benevides, de que ele e 
seus colegas não devem ficar para
dos, esperando os novos deputados e 
senadores redigirem a Constituição 
e, em vez disso, usarem de todo o 
seu poder de pressão sobre a Consti
tuinte. Só não concorda quando Ma
ria Victória diz que da atuação dos 
novos Governadores dependerá a 
coesão partidária. Acha, porém, que 
eles têm o dever de marcar presença 
na Assembleia — uma participação 
ativa que vise, sobretudo, ao fortale
cimento dos Estados e Municípios. 
Neste ponto, admite que pretende 
usar a experiência que acumulou na 
presidência da Frente Municipalista 
e confirma que em seu escritório de 
Brasília manterá uma equipe de ju
ristas à disposição dos constituin
tes: 

— É certo que a Assembleia é livre 
e soberana, mas nós devemos ajudar 
de todas as formas. 

A opinião é compartilhada por Si-
mon: 

— Se influência (sobre a Consti
tuinte) significa que os Governado
res terão a grande força, o poder de 
impor, não acredito. No Rio Grande, 
teremos diálogo, não imposição. Vai 
haver, isto sim, uma integração en
tre Governo, partido e bancada, mas 
não pretendo impor nada. Teremos 
reuniões constantes para discutir os 
problemas e as propostas para a 
Constituinte. 

Essas reuniões já estão acontecen
do no confortável duplex que ocupa, 
na Avenida Protásio Alves, em Porto 
Alegre, sempre que Simon não está 
tratando da formação de sua equipe 
de Governo. Em Belo Horizonte, 
Newton Cardoso faz o mesmo: reser
va as quartas-feiras para audiências 
a Deputados e na próxima semana 
pretende reunir a bancada mineira 
para detalhar os interesses específi
cos do Estado na Constituinte, com 

prioridade para a política mineral. 
Para Cardoso, é hora de resgatar a 

Federação e a descentralização polí
tica, económica e tributária, e, ainda, 
definir com clareza as relações entre 
o capital e o trabalho: 

— Não se pode pensar uma Fede
ração mutilada, onde os Estados são 
meros repassadores de recursos. A 
reforma tributária é do interesse de 
todos os Governadores, como o é do 
Presidente Sarney, porque dela de
pende o equilíbrio da Federação, as
sim como e preciso acabar com a in-
versão dos valores que tem 
prevalecido neste País, que penaliza 
o trabalho e premia o capital — diz o 
futuro Governador de Minas. 

Descentralização, sim. Mas o pq-
der central forte deve ser mantido. É 
o que pensa Miguel Arraes, outro 
que tem conversado quase diaria
mente com os constituintes de Per
nambuco. Para Arraes, deve ser 
grande o poder dos Estados sobre a 
Assembleia Nacional Constituinte, 
mas, antes de tudo, a pressão maior 
deve partir da população. Diz que es
tá redondamente enganado quem su
bestima a opinião pública: 

— Nem mesmo a ditadura a igno
rou. Apenas a reprimiu — alerta. 

E está tão convencido que não te
me uma Constituição conservadora: 

— O julgamento do que pode ser a 
Constituinte a partir dos perfis pes
soais dos seus integrantes, franca
mente, me parece falso, porque essa 
superposição de perfis simplesmente 
ignora a força externa, que é a pres
são da opinião pública. O perfil geral 
da Constituição será mais democráti
co que a soma dos perfis de todos os 
constituintes — analisa Arraes. 

Waldir Pires também entende que, 
não só os Governadores, mas toda a 
sociedade deve fazer pressão sobre a 

Assembleia. Considerado, como Ar
raes, um líder natural em seu Esta
do, Pires não deverá ter problemas 
de relacionamento com a bancada 
baiana, a quarta maior do Congres
so, com um total de 28 parlamenta
res. Tudo se resolverá à base de diá
logo, acreditam deputados ligados ao 
novo Governador da Bahia. Eles 
acrescentam que fazer pressão sobre 
bancada será a saída para os Gover
nadores sem liderança. 

A Constituinte tem uma missão 
fundamental: devolver a governabili-
dade aos Estados. Primeiro, através 
de uma reforma tributária que acabe 
com a centralização de recursos pela 
União. Depois, com uma reforma ad
ministrativa que racionalize a má
quina pública e termine com a infi
nidade de órgãos com funções 
similares. A expectativa é do Gover
nador eleito do Rio Grande do Sul, 
Pedro Simon, que acrescenta: 

— Se tivéssemos a chance de redu
zir os órgãos federais e estaduais à 

metade, o trabalho e a ação governar 
mentais ficariam infinitamente faci; 
litados. 

Simon defende que os constituin; 
tes estabeleçam claramente quem arí 
recadará impostos e quem ficará en; 
carregado de atender as áreas de 
saúde, transporte ou educação. An* 
tes, porém, há um problema de "ur« 
gência urgentíssima" para o Riq 
Grande resolver, que não pode espe* 
rar pela Constituinte: 

- É a consolidação da dívida pú
blica do Estado, que é fantástica 0 
atinge níveis monumentais. 

Beirando os Cz$ 60 bilhões, a dívi; 
da gaúcha — assim como a dos de» 
mais Estados — é um problema a sei 
resolvido pela União. Simon lembra 
que este foi o compromisso assumido 
por Tancredo Neves e endossado por, 
José Sarney. Sem esta solução e o 
aporte de recursos para novos invés" 
timentos — ele revela que a curto 
prazo não dispõe de nada para invés1 

rir —, o Estado não terá condições de 
se desenvolver. 

— Precisaríamos — e não é carida-
de, pois o Rio Grande contribui com" 
dez por cento da receita federal — 
que a União olhasse setores prioritá! 
rios, como energia e transportes, pa> 
ra que o Estado fizesse aplicações' 
neste início de gestão e lhe permitis» 
se acompanhar o desenvolvimento 
do País. 

Desde já, ele prega o entendimento 
— e está convicto de que está consc 
guindo unir todas as forças sociaisi 
não em torno de si ou do partido 
— em torno de um projeto que batit 
zou de "Rio Grande", um movimento 
que não deve esperar que a crise pioi 
re: 

— Ninguém vai querer vencer essa 
crise para transformar o Simon nõ 
grande nome — tranquiliza. 
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