
Newton negocia 
apoio para 
Garcia ser vice 

Belo Horizonte — O governador elei
to de Minas Gerais, Newton Cardoso, 
disse que pretende negociar com o presi
dente da Câmara, deputado Ulysses Gui
marães, o cargo de vice-presidente da 
República, que atualmente não existe no 
país, afirmando que considera o governa
dor Hélio Garcia o "homem que reúne as 
melhores condições para este honroso e 
importante cargo". Newton Cardoso de
clarou que vinculará o apoio da bancada 
mineira à candidatura de Ulysses à presi
dência da Câmara, ao seu "esforço" para 
que a liderança do PMDB fique em 
Minas. 

— Este cargo já é de Minas, já é 
nosso, e evidentemente o esforço do 
doutor Ulysses é importante para a candi
datura do deputado Milton Reis (PMDB-
MG). Minas tem a maior bancada federal 
do PMDB e não pode votar de maneira 
subalterna e sem uma correspondência de 
apoio ao povo mineiro. É natural pedir o 
apoio à candidatura de Milton Reis — 
salientou o governador eleito, ao comen
tar a pauta de seu encontro com o depu
tado Ulysses Guimarães, em Brasília, 
para onde viajou no final da tarde de 
ontem, —jta 

Pimenta 
Newton Cardoso afirmou também 

que vai trabalhar para que o atual líder 
do PMDB na Câmara, deputado Pimenta 
da Veiga — um dos dissidentes que 
apoiaram a candidatura do senador Ita-
mar Franco — ocupe o cargo de relator 
da Grande Comissão da Constituinte. "É 
justo", acrescentou. O governador eleito 
ressaltou que, como mineiro, Pimenta da 
Veiga deve ter a "consciência cívica" de 

> votar com o seu estado. 
Antes de viajar para Brasília, New

ton Cardoso participou ao vivo do pro
grama show da tarde, da TV Alterosa, 
apresentado por Dirceu Pereira, terceiro 
suplente de deputado estadual pelo 
PMDB. 

— Para seu conforto, você sabe que 
serão convocados três ou quatro depu
tados estaduais para o meu secretariado 
e, evidentemente esses deputados vão 
dar oportunidade para você ir para a 
Assembleia — disse Newton Cardoso a 
Dirceu Pereira, que, para agradecer, co
mandou sucessivas salvas de palmas, no 
auditório, e entusiasmados coros de gri
tos em homenagem ao governador. 

Foi neste clima de exaltação que o 
apresentador comandou uma longa en
trevista, onde Newton Cardoso anunciou 
que vai copiar a obra do governador do 
Rio, Leonel Brizola, e seus Cieps, acres
centando que as escolas serão ainda mais 
completas, porque "serão também profis
sionalizantes". Disse que irá tratar o 
funcionalismo público com "respeito", 
mas confirmou que fará demissões. 

— Ninguém vai flanar no meu gover
no. Quero todo mundo trabalhando e 
não será vantajoso para os acomodados 
serem secretários de Estado — advertiu. 

Após o programa, Newton Cardoso 
admitiu a possibilidade de que a bancada 
mineira venha a apoiar o nome do depu
tado Fernando Lyra para a presidência da 
Câmara. "Isto é provável, se não tiver 
um amplo entendimento com o doutor 
Ulysses Guimarães. Agora, a bancada vai 
marchar pelos seus próprios pés, pois eu 
não vou orientar o pensamento político 
dela." Hoje, Newton Cardoso almoça 
com o presidente Sarney, mas evitou 
entrar em detalhes sobre os assuntos que 
serão tratados. 

— Convidado não fala, apenas ouve 
— disse. 

Newton Cardoso, que retorna a Belo 
Horizonte para participar da solenidade 
de posse dos deputados estaduais, no 
próximo domingo, confirmou seu apoio à 
candidatura do deputado Neif Jabour 
(PMDB) à presidência da Assembleia, 
criticando a candidatura do deputado 
Ademir Lucas (PMDB)—seu adversário 
político em Contagem — chamando-a de 
"extemporânea e inoportuna". 

Negou-se a revelar nomes do seu 
secretariado, dizendo que as listas até 
agora divulgadas só acertaram um dos 
nomes. "Mesmo assim, erraram a pasta". 
Disse que a frente Minas-Rio foi mal-
interpretada, pois não é contra São Pau
lo, mas em defesa dos interesses dos dois 
estados. 


