
Simon vê Sarney libertado 
O governador Pedro Simon 

afirmou ontem, no programa "Os 
Gaúchos e o Governador" que ago
ra o presidente Sarney "tem o ca
minho aberto para governar com 
quem quer", e lembrou que quando 
Marco Maciel rompeu com o Presi
dente porque ele nomeou o supe
rintendente da Sudene, amigo do 
governador Miguel Arraes, "Sar
ney foi o primeiro a reconhecer que 
a Aliança Democrática estava des
feita, e que iria governar acima dos 
partidos". 

Simon, que estava na Itália du
rante a semana toda, mas acompa
nhou os pronunciamentos do presi
dente Sarney e do deputado Ulys-
ses Guimarães sobre a Constituin
te, acha que o episódio "foi uma au
la de democracia, pois tanto um co
mo outro, falou e a Constituinte vo
tou de forma independente". O que 
não podia ocorrer, segundo Pedro 
Simon, era "zerar" a Constituição, 
conforme queria o líder do PFL, Jo
sé Lourenço". Se fosse rejeitado o 
texto do primeiro turno criava-se o 
caos, e a única saída seria a convo
cação de eleições gerais em 30 dias, 
desde o Presidente até o vereador". 

Para o governador gaúcho o 
pronunciamento do presidente 
Sarney continha muitas teses que 
já haviam recebido parecer contrá
rio do relator Bernardo Cabral. Ci
tou a aposentadoria, a anistia fis
cal e outras emendas lembradas 
pelo Presidente. Simon se manifes
tou contrário, no entanto, a posição 
de Sarney com relação a reforma 
tributária, pois na sua opinião, nu
ma Federação os recursos devem 

Pedro Simon diz que Sarney pode governar com quem quiser 
ser melhor distribuídos". Um pre
feito aplica melhor as verbas públi
cas do que o Estado e a União, por 
estar mais próximo das necessida
des. O governo perde sim, mas não 
joga dinheiro pela janela". 

Com a saída dos três ministros 
ligados ao deputado Ulysses Gui
marães — Luiz Henrique, Renato 

Archer e Celso Furtado — quem 
perde é a Nação, segundo o gover
nador gaúcho. "O Renato Archer 
estava lá por insistência do Ulys
ses. Ele porém saiu com elegância. 
Tenho certeza que até o Presidente 
ficou magoado com o pedido de de
missão". Agora — segundo Simon 
— Sarney tem o caminho livre para 
governar com quem quiser. 

Governador teme 
o fim do Mirad 

Porto Alegre — O governador 
Pedro Simon (PMDB) criticou a 
possível extinção do Mirad e lem
brou que se isto acontecer o Gover
no Federal ficará sem nenhum ór
gão para realizar a reforma agrá
ria. Ele lamentou a invasão da Fa
zenda Buriti por colonos, na sema
na passada, e assegurou que não 
deixará o governo sem realizar um 
projeto de reassentamento de colo
nos com recursos próprios do esta
do. Disse que quando tinha tudo 
acertado com o ministro Jáder Bar-
balho para resolver o problema 
fundiário do Rio Grande do Sul, ele 
foi trocado de pasta 

Simon disse ser um fato, no mí
nimo curioso, se falar em extinção 
do Ministério da Reforma e Desen
volvimento Agrário e devolver esta 
atribuição ao Ministério da 
Agricultura. 

— Há algum tempo se extin
guiu o Incra, que estava vinculado 
ao Ministério da Agricultura e vi
nha realizando a reforma, para se 
criar o Mirad. Agora, se extingue o 
Mirad e não se tem mais o Incra. 

O governador, que retornou 
sexta-feira da Itália, lembrou que 
aquele país, que tem uma área um 
pouco menor do que o Rio Grande 
do Sul, comporta 50 milhões de ha
bitantes, enquanto no estado, com 
apenas 8,5 milhões de pessoas, não 
existem terras suficientes e alguns 
precisam abandoná-lo para ter 
chance de produzir alimentos e 
riquezas. 


