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Newton quer somar 
torças com Moreira 

BELO HORIZONTE 
AOENC1A ESTADO 

Minas Gerais e Rio de Janeiro 
deverão atuar juntos na defesa de 
qualquer reivindicação que um dos 
Estados levar ao governo federal, ca
so seja formalizada a aliança que o 
governador eleito Newton Cardoso 
proporá hoje a seu colega Moreira 
Franco. Os dois vão se encontrar em 
Belo Horizonte, por iniciativa do go
vernador de Minas, e poderão decidir 
que seus Estados atuarão conjunta
mente também na Constituinte e na 
defesa de cargos do primeiro escalão 
do governo Sarney, considerando-se 
uma eventual reformulação ministe
rial. 

Newton Cardoso, inicialmente, 
ref eriu-se a este encontro com Morei
ra Franco como o inicio de uma 
aliança entre Minas e Rio de Janeiro 
contra o avanço de São Paulo sobre 
os cargos de decisões do governo. 
Agora, procura minimizar a impor
tância da conversa, e alega que os 
dois discutirão apenas "questões de 
interesse comum aos dois Estados". 
Entre estas estariam a viabilização 
de uma reforma tributária de urgên
cia — que Cardoso inseriu no docu
mento dos governadores do PMDB 
ao presidente Sarney. 

O governador eleito de Minas réir 
vindica um "cargo politico de imporj-
tância" para um peemedebista mi
neiro, alegando que seu Estado tefá 
a maior bancada do PMDB na Consr 
tituinte. Mas admite que para consef 
guir esta "posição de grande Impor* 
tãncla" deve buscar o apoio de oui 
trás unidades da Federação e, por 
isso, seu encontro de hoje com Morett 
ra Franco poderá significar a união 
de Minas e Rio também diante da 
distribuição dos cargos das Mesas da 
Câmara e do Senado. A preferência 
de Newton é pela liderança do 
PMDB e do governo na Câmara, car
go que vem sendo negociado até 
mesmo com o deputado Ulysses Gui
marães. 

Preparando-se para o encontro; 
com Moreira Franco, Newton Cardo
so passou a tarde de ontem reunido! 
com o atual secretário da Fazenda de 
seu Estado, Evandro de Pádu^i 
Abreu. Os dois repassaram o que po
dem ser "problemas comuns" de Mi
nas e Rio na área económica. Como» 
as grandes dívidas externas e Inter
nas dos dois Estados, a paralisação 
dos metros do Rio e Belo Horizonte. 
por falta de repasses federais e a cria-* 
ção de um novo pólo petroquímico,;' 
reivindicada há anos pelos governos 
fluminense e mineiro. 

Minas pede e alega tradição 
BRASÍLIA 

AOÉNCIA «TAPO 
Sete deputados do PMDB minei

ro, tendo à frente o presidente da se-
çio regional, Melo Freire, pediram on
tem ao presidente da Câmara a lide
rança, a 1' vlce-presidência e a 1* secre
taria da Casa, alegando a tradição his
tórica do Estado e a vitória obtida nas 
últimas eleições. Ulysses Guimarães, 
como era de esperar, apoiou generica
mente a reivindicação da bancada. 

Os mineiros negaram ainda que 
tivessem vetado a recondução de Pi
menta da Veiga à liderança, e que es
tejam sabotando o acordo esboçado 
por ele com o PFL, a quem teria pro
metido a 1* vice-preaidência e a 2* se
cretaria da Mesa. Pimenta nega, po
rém, que tenha firmado acordo com o 

segundo partido de sustentação do go
verno José Sarney. 

Ulysses Guimarães não quis 
ber os jornalistas, alegando nada ter a 
dizer. 

Melo Freire, depois de ser recebi
do por ele, juntamente com seus cole
gas, disse: 

"Não houve veto a ninguém. Não 
tratamos de problema dessa narure-
ta", referlndo-ae à manutenção de Pi
menta na liderança. Admitiu, porém, 
que "pleiteamos a indicação para a li
derança, a 1* vice-presidência e a 1* 
secretariaque são postos de destaque 
na Casa. Ele recebeu muito bem nossa 
preocupação. Ulysses acha que deve
mos ter posição compatível com a força 
de Minas, e o que ele sempre repre
sentou na República". 


