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Crítica de Beer cancela 
Sexta-Feira, 14/10/88 

viagem de 
O presidente José Sarney can

celou súa viagem a São Paulo e, 
" com isso, a visita que faria ao 15° 
Salão do Automóvel, porque jurou 
cumprir e fazer cumprir a Consti
tuição, e não queria convalidar as 
críticas que, ele soube antecipada
mente, seriam feitas ao trabalho 
da Assembleia Nacional Consti
tuinte, pelo presidente da Associa
ção Nacional dos Fabricantes de 

, Veículos Automotores (ANFA-
VEA), André Beer. 

',, O presidente da República, que 
almoçaria com o governador de São 

• paulo, de acordo com o primeiro 
. programa da viagem, divulgado 

quarta-feira de manhã, telefonou à 
noite para Orestes Quércia, infor
mando que desistira da visita. Sar
ney disse a Quércia que o discurso 

• de André Beer, seria até ofensivo à 
nova Constituição, e que ele, Presi-

.dejite^se sentiria constrangido em 

participar dessa manifestação. 
O governador Orestes Quércia 

aceitou as explicações do presiden
te José Sarney, agradeceu-lhe a in
formação, e disse ao chefe do Go
verno Federal que, sendo assim, 
ele também não iria à abertura do 
Salão do Automóvel. E não foi. 
Transferiram então, segundo o go
vernador paulista, a conversa que 
teriam para Brasília. Quércia viria 
mesmo à Capital da República, pa
ra o encontro dos governadores. 
Era só chegar até o Palácio da 
Alvorada. 

Outra explicação 
A explicação do porta-voz da 

Presidência da República, Carlos 
Henrique Almeida Santos, foi ou
tra: o presidente José Sarney, em 
razão da sua viagem a Moscou — 

, ele embarca hoje à tarde — e de al
guns compromissos que deveria re

solver, decidiu cancelar a vi 
São Paulo. 

Dos corredores do Palácio do 
Planalto, a explicação é ainda di
versa: o presidente José Sarney de
cidiu cancelar o almoço com o go
vernador de São Paulo, por culpa 
das críticas que Orestes Quércia 
vem fazendo à política económica 
do Governo e aos ministros respon
sáveis pela sua condução, chegan-
d o a q u a l i f i c á - l o s d e 
incompetentes. 

A decisão do presidente José 
Sarney de não mais viajar a São 
Paulo se deu depois de uma reu
nião com o ministro Mailson da 
Nóbrega. O ministro da Fazenda, 
momentos antes, respondera dura
mente ao governador paulista, por 
conta das suas críticas ao acordo 
firmado com o Fundo Monetário 
Internacional. X 


