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Nada é fácil na política mineira, ainda 
mais quando alguns dos principais figuran
tes ostentam laços de amizade e cooperação 
com o falecido Presidente. Nesse particular a 
já complicada política das Minas Gerais tor 
na-se ainda mais complexa. O senador 
Itamar Franco foi um adversário implacável 
de Tancredo Neves, com quem manteve uma 

; longuíssima e controvertida disputa pública. 
; É razoável que o representante dos Neves 
.? faça sua opção por outro candidato, também 
{ jovem, o deputado Pimenta da Veiga. Ele, 
l aliás, tornou-se líder do governo na Câmara 
[ por opção pessoal do presidente Tancredo 
; Neves, que interferiu na disputa dentro da 
l bancada para beneficiar o seu escolhido. 
[ Dentro do Palácio do Planalto, há vozes 
; muito próximas ao presidente José Sarney 
; que preferem a candidatura Itamar Franco 
! — mas fazem disso uma espécie de segredo. 

O raciocínio é o de que a candidatura do 
Senador seria a solução natural dentro do 
PMDB e aquela que ocasionaria menos 
problemas políticos à agremiação. Corre em 
Brasília que, se o partido se encaminhar para 
outra solução, o Senador poderia desligar-se 
do PMDB para buscar respaldo à sua can
didatura num coquetel de partidos que in
cluiria a Frente Liberal, o PTB e outras 
legendas. Mas o presidente José Sarney fez o 
ato público de reconhecimento da importân
cia da família Neves na pessoa do jovem 
Aécio Cunha. Fez, também, a reverência a 
Minas solicitando que os mineiros se enten
dam quanto ao governo do Estado. E, por úl
timo, deu seu recado no sentido de que o ideal 
é a manutenção da Aliança Democrática. As 
cartas estão na mesa e os mineiros, ao que 
parece, entenderam todos os recados. 
' Discurso 

O presidente Sarney tem brindado a 
Nação com discursos extremamente bem 
elaborados. Mas o de São João dei Rey ul
trapassou todos os anteriores. Ê um texto 
enxuto, objetivo, poético e de grande alcance 
político. O trecho que compara Tiradentes a 
Tancredo Neves é modelar, como também o é i 
o parágrafo dedicado às mulheres da Incon-
fidência. J 
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André Gustavo 
tiois recados na 
fala aos mineiros 
O belíssimo discurso que o presidente 

José Sarney pronunciou em São João dei 
Rey constituiu o pano de fundo adequado 
para uma importante incursão na política 
mineira. O Presidente diz que os problemas 
de Minas se resolvem em Minas, mas citou, 
nomeadamente, três vezes o Sr. Aécio 
Cunha, o Aecinho, no mesmo parágrafo, 
colocando-o como o representante da família 
Neves na política nacional. 

O fato em si não contém novidade expres
siva, porque é conhecida a afeição especial 
que Tancredo Neves tinha por seu neto, que 
deveria ter sido Secretário particular, caso 
não tivesse ocorrido a tragédia conhecida de 
todos. Novidade está em que o presidente 
José Sarney revelou que ele também concede 
ao jovem a posição de representante de Tan
credo Neves na política brasileira. A reite
rada citação e preocupação em explicitar sua 
particular visão neste assunto revela a 
preocupação com a política mineira. 

Mas Aécio Cunha, na véspera do discurso 
do presidente Sarney, manifestou-se aber
tamente favorável à candidatura do depu
tado Pimena da Veiga ao governo do Estado 
de Minas Gerais. Isso significa que a família 
dá apoio a esse candidato e significa, tam
bém, que o tradicionalissimo PSD mineiro — 
sigla a qual pertencia o pai de Pimenta da 
Veiga, também deputado federal — caminha 
nessa direção. O Presidente trabalha com a 
hipótese da reconstrução da Aliança De
mocrática naquele Estado e aposta no suces
so das conversas que o ministro Aureliano 
Chaves e o governador Hélio Garcia vem 
mantendo para tentar recosturar uma ca
minhada comum. 

O ministro Aureliano Chaves, contudo, 
não esconde que a sua preferência, no pleito 
mineiro, é pelo senador Itamar Franco. Ele 
gostaria de ver seu candidto respaldado pelo 
PMDB para, depois, receber o apoio da Fren
te Liberal. A resistência ao nome do Senador 
que tem forte base eleitoral na cidade de Juiz 
de Fora está dentro do Palácio da Liberdade, 
na bancada do PMDB em Brasília e em seg
mentos importantes da bancada estadual. O 
líder do PMDB no Senado Federal, Alfredo 
Campos, sabe que a maioria dos membros da 
bancada federal mineira apoia o líder Pimen
ta da Veiga. Ao fundo, o governador de 
Minas, Hélio Garcia, manobra no sentido de 
ser elegível, sob a alegação de que assumiu 
seu atual cargo em função da renúncia de 
Tancredo Neves. 


