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Política 
-CRISE-

EY BUSCA'APOIO DOS 
A pedido do presidente, o governador de Goiás, 

Henrique Santillo, está coordenando seus colegas em torno de um 
plano sócio-econômico. Objetivo: amenizar a crise. 
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Todos os governadores de Estado deve
rão se reunir em Brasília na próxima sema
na para a discussão de um plano sócio-
econômico para o País, capaz de amenizar 
a crise e garantir o processo político-
institucional até a sucessão presidencial. 
Um dos principais coordenadores do movi
mento é o governador de Goiãs, Henrique 
Santillo, que garantiu ter recebido a in
cumbência de obter o apoio dos governado
res diretamente do presidente Sarney. 

Santillo confirmou que ainda esta se
mana se reunirá com Sarney e o ministro ; 
da Fazenda, Maílson da Nóbrega, para con-
versarem sobre o plano de emergência: , 
"Alguma coisa de concreta tem de ser feita, 
e imediatamente, sob o risco de o País cair 
novamente no autoritarismo". 

O governador de Goiás, sem esconder 
sua preocupação, afirmou que é urgente e ' 
indispensável promover o "entendimento 
nacional" para superar a crise que aí está, • 
colocando em risco a transição democráti- • 
ca e o regular processo político-institu-
cional. 

Santillo lembrou que em meados de 
março foi preparado em Goiânia documen
to com medidas prioritárias, como proposta 
de governos estaduais, por ele entregue ao 
presidente da República. O programa que 
o governo deve concluir nos próximos dias 
será resultante daquela proposta dos go
vernadores. 

O governador de Goiás entende que o 
programa emergencial deve ser examinado 
acima dos partidos, evitando-se a disputa 
político-partidária por espaços, "senão tu
do perderá seu valor", e admitiu que nas 
conversas que manterá com as principais 
lideranças do PMDB procurará deixar isso 
claro: "O PMDB não pode nem deve ficar no 
falso dilema de apoiar ou romper com o 
governo. Trata-se de apoiar o Brasil". 

I Antecipando-se ao movimento de go
vernadores pretendido por Sarney, o gover- . 
jnador Orestes Quércia, em seu programa !, 
radiofónico "Bom-dia governador", de ho-
Ije, afirma que tem falado com governado
res e apelado para a união em torno de 
reivindicações ao governo por medidas que ! 

possam melhorar a situação sócio-econômi: ',• 
Ica do Brasil. 

Proposta 
"É lamentável para qualquer brasilei- '; 

ro ver que o governo Sarney, depois de três , 
anos, ainda não apresentou qualquer pro- ; 
posta de governo para este país", declarou ! 
ontem o senador Ronan Tito (PMDB-MG). ' 
Hoje, no Senado, em nome dos 33 senado- • 
rès peemedebistas rompidos com o presi
dente Sarney, Tito apresenta uma "propos
ta de administração para o Brasil" que, • 
segundo ele, "em qualquer país civilizado 
do mundo deveria ser feita pelo chefe do 
Executivo". 

O senador defendeu os trabalhos da As
sembleia Nacional Constituinte alegando 
que sobre eles pesam apenas "distorções" 
veiculadas pelo Palácio do Planalto. "O 
Planalto só pensa em mandato de cinco 
anos e em sistema de governo, enquanto a 
idonstituinte trabalha duro", acrescentan
do que apontará "várias saídas para o Bra
sil e mostrará que se pode destruir a dita-
jdíira e distribuir recursos". 


