
Um cancelamento e várias 
versões. Por que Sarney não veio? 

;i J i O cancelamento da viagem 
•j, Jdo presidente José Sarney, ontem 
!! "cedo, a São Paulo, para ihaugu-
;] „rar o Salão do Automóvel, teve uma 
^explicação oficial, a cargo do por-
__ta-voz Carlos Henrique dos Santos, 
!j e várias versões. Carlos Henrique 
) afirmou que "assuntos adminis-
'; trativos", que precisavam ser re
li solvidos antes do embarque de 
>; Sarney, hoje, para Europa e União 
í; Soviética, impediram a viagem do 
!; presidente. O porta-voz disse que 
\\ Sarney tinha um número exces-
ij sivo de papéis para assinar, sendo 
'•: obrigado a permanecer em Brasí-
!! "lia. 
ti «< 

ij _,, Minutos antes, o governador 
(j Orestes Quércia dera sua versão. O 
!> governador paulista disse que re
li cebera um telefonema do presi-
) dente, no qual Sarney dizia não 
! " poder participar de uma solenida-
! /de em que seriam feitos discursos 
1 ̂ atacando a Constituição. De acor-
1 jio com o governador, Sarney se 
:| "referiu ao discurso que o presi-
i'' "dente da Anfavea, André Beer, fa-
j;
 c 'ria na solenidade e que chegara a 
|,'cseu conhecimento anteontem à 
|_'= noite (veja o quadro). Reproduzin-
, do a conversa, Quércia disse que 
^Sa rney confessou que não ficaria 
JH±>em participar de uma solenidade 
**pública onde a Constituição que 
*JJurou cumprir estivesse sendo ata-
*^Sada. "Em solidariedade, eu co

muniquei ao presidente que tam
bém não iria", disse Quércia. 

Informado da versão de 
Quércia, o porta-voz Carlos Henri
que admitiu que o presidente da 

República não está disposto a 
prestigiar solenidades^ cuja finali
dade seja desprestigiar a Consti
tuição. 

Outra versão, divulgada por 

de discriminação 
O discurso de André Beer 

na abertura do Salão do Auto
móvel reafirmou ideias já ex
postas por ele em palestras e 
entrevistas, mas ontem desper
taram maior atenção porque fo
ram apontadas como causa do 
cancelamento da visita do pre
sidente Sarney a São Paulo, por 
suas críticas à nova Constitui
ção. 

Mas o que disse Beer? O 
presidente da Anfavea criticou o 
capítulo da ordem económica 
da nova'Constituição, após elo
giar alguns pontos, como os das 
conquistas sociais e dos direitos 
e garantias fundamentais. O 
presidente da Anfavea reclamou 
da discriminação levantada 
contra as empresas multinacio

nais e o capital externo, dizen
do que o País precisa "premiar 
a eficiência, dar oportunidade a 
quem quer progredir, investir, 
criar novos empregos e, assim, 
participar ativamente do pro
cesso de desenvolvimento da 
Nação". Para o empresário, esta 
postura "é mais inteligente do 
que insistir em erguer barreiras 
à colaboração externa". 

André Beer também criti
cou a atual situação económica 
do País, particularmente a "ci
randa financeira", e repetiu as 
velhas reivindicações da indús
tria automobilística: mais liber
dade de trabalho e de preços, 
menos interferência do gover
no, redução da carga tributária 
etc. 

uma rádio paulista, dizia que as 
críticas dó governador Orestes 
Quércia à política económica te
riam irritado Sarney. Segundo es
sa versão, Sarney teria mantido 
uma dura conversa telefónica com 
Quércia, na noite de anteontem. 
Apesar de desmentida, a versão 
tem alguma base: em recente de
claração à imprensa, o governador 
criticou os ministros da área eco
nómica, chamando-os de "incom
petentes". Alguns assessores de 
Sarney não gostaram e chegaram a . 
comentar que Quércia estava 

^"avançando o sinal". Ontem à tar-. 
: dje, Quércia embarcou para Brasí
lia, a fim de atender a um chamado 
de Sarney, que queria conversar 
.com o governador paulista às 15 
horas, uma hora antes da reunião ; 

dos governadores com os deputa- :• 
dos, na Câmara Federal. 

Quanto aos boatos de que o 
cancelamento da viagem teria sido 
motivado por problemas de saúde 
de Sarney, foram desmentidos pe
lo médico do presidente, Messias 
Araújo. Depois, coube ao governa
dor do Distrito Federal, Joaquim 
Roriz, à saída do Palácio da Alvora
da, confirmar que Sarney estava 
rttuito bem disposto. O mesmo fez 
p "ministro dos Transportes, José 
Reinaldo Tavares, recebido, à tar
de, y 


