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Cinco governadores se reúnem <• 
para rever aj^fbjanajtnbulária 

SALVADOR- Os 
Governadores Mi
guel Arraes (PE), 
Waldir Pires (BA), 
Orestes Quércia 
(SP), Moreira 
Franco (RJ) e. 
possivelmente, 
Tasso Jereissati 
(CE) terão um en
contro, segunda-
feira, em Recife, 
para trocar ideias 
e unificar posições 
sobre a reforma 
tributária, numa 
prévia da reunião 
de todos os Gover
nadores para tra
tar desse mesmo 
assunto. Segundo 
informavam on
tem assessores de 
Arraes. em Recife 
poderá ser marca
da a data da reu
nião de todos os 
Governadores, a 
ser realizada, ain
da este més, no 
Rio de Janeiro. 

Ao anunciar, 
ontem, a prévia de 
segunda-feira, 
Waldir Pires disse 
que se pretende 
revitalizar a Fede
ração através de uma nova distri
buição das responsabilidades admi
nistrativas e das rendas tributárias, 
adiantando que relativamente a esse 
ponto a posição dos Governadores é 
absolutamente consensual. 

A intenção dos Governadores é, na 
verdade, orientar da melhor forma 

Arraes recepciona Pires, Quércia, Moreira e Tasso 

suas bancadas no sentido de se pro
mover, na nova Constituição, uma 
elevação da carga tributária em fa
vor dos Estados e municípios. 

— Há hoje uma infinidade de tare
fas, tanto no setor social quanto no 
económico, entregues à União e que 
deveriam ser dos Estados e municí

pios, desde que esses contassem com 
recursos tributários suficientes — 
observou Waldir. 

Segundo ele, a concentração dos 
recursos tributários em mãos da 
União determinou "verdadeira sub
versão dos princípios democráticos e 
federativos, impedindo aos Estados e 
municípios uma presença maior na 
vida de suas comunidades". 

— Criou-se uma falsa ideia, de 
acordo com a qual é de Brasília que 

se pode ver melhor as necessidades 
da economia e da sociedade de cada 
localidade brasileira, fazendo com 
que os Governadores e Prefeitos vi
vam viajando constantemente à Ca
pital Federal para conseguir coisas 
elementares para as comunidades 
que representam — disse o Governa
dor da Bahia. E acrescentou: 

— Todos devemos lutar por uma 
Constituição que preserve a União e 
fortaleça a Federação. 

Ontem, Waldir Pires recebeu um 
enviado especial do Governador de 
Minas, Newton Cardoso. Era o Sena
dor Alfredo Campos, que lhe trans
mitiu um recado: Newton Cardoso 
está solidário com a Bahia e contra a 
divisão de seu território para a cria
ção do Estado de Santa Cruz. Segun
do Alfredo Campos, 50 constituintes 
de Minas votarão contra a divisão da 
Bahia. 

No Palácio do Campo das Prince
sas, em Recife, a reunião prévia de 
segunda-feira foi oficialmente anun
ciada como uma solenidade para a 
assinatura de convénios na área tec
nológica. Ali se dizia que Orestes 
Quércia viajaria para Pernambuco 
em um jatinho do Governo paulista, 
devendo apanhar, no Rio, Moreira 
Franco. 
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