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SARNEY A TARDE TODA C O M 

UM FUGITIVO 
Durante seis horas, o presidente esteve em 

companhia do irmão do governador Newton Cardoso. Sc 
que ele, acusado de homicídio * w~~,;~u ^ i,,çt ;^0 

Durante sua última visita a 
Minas Gerais, o presidente Sarney 
passou seis horas ao lado de "Ne
lito", o irmão mais velho do gover
nador Newton Cardoso, sem saber 
que estava em companhia de um 
foragido da Justiça. "Nelito", ou 
Manoel Cardoso Neto, hoje com 63 
anos, assou churrasco para o pre
sidente da República na fazenda 
Veredão, localizada a 878 quiló
metros de Belo Horizonte. Em 
1982, no munic íp io de Marabá 
(PA), foi acusado como co-autor do 
assassinato do advogado Gabriel 
Sales Pimenta. 

O "prontuário" do irmão do 
governador de Minas foi divulga
do ontem, em Belo Horizonte, pe
lo jornal Estado de Minas, que há 
vários meses faz oposição a New
ton Cardoso. Em manchete da pá
gina dedicada ao noticiário poli
cial, o jornal diz que "irmão de 
Newton foge da prisão perto do 
poder". Mostra uma fotografia do 
presidente da República cercado 
por "Nelito" e por seu irmão go
vernador e uma reprodução do úl
timo mandado de prisão expedido 
contra Manoel Cardoso Neto. 

O mandado foi assinado pela 
juiza Marta Inês Antunes Lima, da 
comarca de Marabá (PA), em mar
ço de 1986 — quatro anos depois 
do assassinato do advogado Ga
briel Sales Pimenta. "Nelito", o 
acusado, segundo o jornal minei
ro, foi o organizador do churrasco 

em homenagem a Sarney, promo
vido por Newton Cardoso na fa
zenda Veredão, que consumiu 15 
novilhas. Seu crime teria sido mo
tivado por uma ação movida por 
Gabriel em favor de posseiros e 
ocorreu em julho de 82, logo de
pois que o advogado jantou com o 
então candidato a governador do 
Pará pelo PMDB, Jáder Barbalho. 

"Ne l i t o " , a inda segundo o 
jornal Estado de Minas, foi preso 
logo depois que o advogado Ga
briel Sales Pimenta foi encontra
do já morto com três tiros no cor
po. Mas no mesmo ano (1982) foi 
levado para a fazenda Veredão, 
onde permanece "acoitado" pelo 
irmão governador. No distrito de 
Berizal, o mais próximo da fazen
da, "Nelito" circula livremente e 
é até amigo íntimo das autorida
des policiais locais. 

O Palácio da Liberdade, sede 
do governo de Minas, não fez qual
quer pronunciamento sobre a pu
blicação do jornal denunciando o 
irmão do governador Newton Car
doso como "foragido da justiça". 
Segundo um assessor do governa
dor, essa é mais uma denúnc ia 
"repetida", ou seja, a co-autoria 
de "Nelito" no assassinato do ad
vogado Gabriel Sales Pimenta já 
havia sido noticiada em 1986, du
rante a campanha eleitoral para o 
governo de Minas, vencida por 
Newton Cardoso. Bessone (esq.) e Biasi: empossados. 

A pressa de Quércia com esse Memorial 
O governador Quércia está com 

pressa: quer ver aprovado logo o proje-
to criando uma fundação para adminis
trar o Memorial da América Latina — 
obra que pretende inaugurar em janei
ro de 1989 e com a qual espera marcar 
sua administração. Para convencer a 
Assembleia Legislativa da importân
cia do projeto, Quércia convidou on
tem todos os deputados para uma visita 
ao local, a futura estação Barra Funda 
do metro, onde 1.200 homens traba
lham num ritmo de 24 horas por dia. 
Dos 84 convidados compareceram ape
nas nove do PMDB e dois do PFL. E a 
pequena plateia ouviu as exposições 
do arquiteto Oscar Niemeyer, respon
sável pelo desenho dos sete prédios 
que compõem o memorial, e do antro
pólogo Darcy Ribeiro, que desenvolve
rá o esquema cultura do projeto. 

De acordo com o projeto de lei em 
tramitação na Assembleia, o patrimó
nio do memorial será garantido por 
dotações orçamentárias do Tesouro do 

Estado: Cz$ 720 milhões em 1988 e Cz$ 
600 milhões em 1989, além de outros 
bens e valores que devem vir de enti
dades de direito público ou privado, 
mediante legados, doações e auxílios. 
A fundação, segundo Quércia, será ad
ministrada por uma diretoria executi
va e um conselho curador composto 
por sete membros — três nomeados pe
lo governador, o secretário da Cultura, 
e os reitores da USP, da Unicamp e da 
Unesp. 

Hoje, na Assembleia, Quércia fará 
uma nova tentativa de acelerar a apro
vação do projeto da fundação: promo
verá um debate com Niemeyer e Darcy 
Ribeiro, com ajuda dos secretários da 
Cultura, Bete Mendes, e dos Negócios 
Metropolitanos, Luiz Carlos Santos. 
Darcy — que ontem estava exultante, 
dizendo que "São Paulo será o centro 
cultural mais importante do continen
te — explicará à Comissão de Cultura, 
Ciência e Tecnologia da Assembleia a 
importância de se criar a fundação. 

Além de marcar sua gestão, Quér
cia pretende muito mais com a obra: 
comemorar os cem anos da República 
e, certamente, tentar um vôo mais alto, 
como a conquista de sua candidatura à 
Presidência da República em 1989. E, 
de quebra, convidar para a inaugura
ção todos os presidentes latino-ameri-
canos, num primeiro passo para a aca
lentada aliança da América Latina. 

Na exposição de hoje, Niemeyer e 
Ribeiro terão de se esforçar para con
vencer particularmente os deputados 
do PT a aprovarem o projeto da funda
ção. Ontem, esses parlamentares já 
avisaram que não vão avalizar de ante
mão "aquilo que queremos ver claro e 
transparente". Até agora, segundo 
eles, ninguém sabe quanto foi gasto 
para a construção dos prédios que 
compõem o conjunto. Eles querem sa
ber mais: de que forma o Estado asse
gurou o terreno da Barra Funda para 
abrigar o memorial e se foi feita con
corrência para executar a obra. 
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