
MINAS GERAIS 
Primeiro vem a união 

Belo Horizonte — Uma 
reforma tributária de 
emergência é a principal 
medida prática que o go
vernador eleito Newton 
Cardoso deseja ver implan
tada, para quando assumir 
não ficar tolhido e asfixia
do pelas dificuldades finan
ceiras do Estado e do País. 
Mas, a médio e longo pra
zos, ele defende uma refor
ma tributária total via 
Constituinte para que Mi
nas e os demais estados da 
Nação e também os mu
nicípios não precisem bus
car recursos em Brasilia, 
quando eles poderiam es
tar mais próximos. 

Com base nos dados le
vantados pelos seus asses
sores. Newton Cardoso po
derá levar para a Consti
tuinte, através da bancada 
mineira do PMDB, a mais 
numerosa da Constituinte, 
e mesmo de outros parti
dos, uma ideia mineira pa
ra a solução dos graves 
problemas económicos, fi
nanceiros e sociais que as
solam os mineiros e brasi
leiros. 

E para ter uma bancada 
unida e forte Newton Car
doso tem feito tudo para 
prestigiar os políticos e lu
tado por seus interesses di-
retamente. Nas duas últi
mas semanas tem promo-

Cardoso: primazia 
vido encontros individuais 
e em grupo com os deputa
dos federais mineiros do 
PMDB principalmente pa
ra discutir a melhor manei
ra de Minas e os mineiros 
terem seus direitos defen
didos na nova Constituição. 

Paralelamente, Newton 
Cardoso trabalha visando 
ter respaldo tanto a nivel 
estadual como Federal pa
ra suas ideias. Não é à toa 
que ele está convidando pa
ra secretário da Fazenda o 
tributarista João Batista 
de Abreu, atual secretário-
geral do Ministério da Fa
zenda, e reivindica postos 
chave no Governo Federal 
dé volta para Minas, como 
o do ex-ministro Francisco 
Dorneles. 
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