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JORNAL DO BRASIL 

mudanças político-sociai^ 
•> Belo Horizonte—0 presidente José Sarney em pronuncia 

nietfto para lideranças políticas, empresariais, sindicais e comu 
nftárias mineiras no Palácio da Liberdade anunciou que outra: 
mudanças sociais e políticas virão porque "agora é o momentc 
de construir". 

Pouco depois, em entrevista, voltou ao tema ao afirmai 
que não recuará do programa de estabilização económica 
"Estamos apenas preparando o terreno com as medidas econó
micas adotadas e agora temos de construir uma sociedade justa 
humana, para que o Brasil possa realmente, encontrar uir 
gíânde-jdestino." 
nrtjMs cinco horas que passou em Belo Horizonte, o presi-

dèlíte.deu diversas declarações — no Palácio da Liberdade, nc 
Hospital de Oncologia e na Mannesmann — sempre defenden-
d®i©/plano de estabilização económica e reiterando que 
rmldànÇas futuras virão. 
-*: No discurso às lideranças, Sarney após citar "o exemplo 

cfvicordos heróis, dos mártires e do povo anónimo de Minas" 
identificou-o com a "súbita retomada da cidadania" recém-
experimentada pelo povo brasileiro: 

,;;.J77 Tenho para fazer as reformas o apoio do povo brasilei-
rçj|V-7 assegurou — porque sei que ele protege, inspira, incentiva 
mjnjjas decisões. Nesse apoio, estão o amor à liberdade e a 
consciência da cidadania que nunca morrerão no coração, dos 
brasileiros e de Minas Gerais. 
è r ^ ã o só os planos futuros do governo foram tema de Sarney 

esrjiBelo Horizonte. Durante sua permanência ele tentou 
discretamente promover uma reaproximação entre o PMDB e o 
PFL estaduais, apesar de ter retornado a Brasília às 14h sem ter 
a certeza de que a conciliação será conseguida. 

vt.í-Após o discurso para as lideranças, o presidente reuniu-se 
durante' 15 minutos com as bancadas federal e estadual dos dois 
partidos em Minas e durante toda a visita sempre fez questão de 
ressaltar que a responsabilidade de Minas perante a Nação é 
importante. Daí ser favorável à conciliação. 

c r ; 0 * encontro com os parlamentares toi considerado peio 
presfdénte da Assembleia Legislativa, Dalton Canabrâva 
(PMDB), como uma forma tímida de tentar a conciliação: 
"Esperava que ele fosse mais explícito", disse o deputado. O 
governador Hélio Garcia, porém, acentuou que o "presidente 
foi claro ao dizer que a política mineira se resolve em Minas". 

aíiíO- presidente estadual do PMDB, Joaquim de Mello 
Fr«ffe~, admitiu que Sarney "trouxe razões e motivos para 
reflexões", mas o deputado federal Raul Belém (ligado ao 
goyefnador do Distrito Federal, José Aparecido) viu nas 
palavras do presidente "um recado claro e nítido com o objetivo 
deharmonizar as forças políticas de Minas dentro do projeto da 
NoYai República". 

O senador Itamar Franco (PMDB-MG), o único dos 
postulantes ao governo de Minas a comparecer ao aeroporto 
pafâjreçeber Sarney, disse que o apelo do presidente é genérico 
eflor isso não acredita que ele vá interferir na sucessão mineira. 
Z\ Antes de seguir para o Palácio da Liberdade, Sarney ) 

inaugurou obras na Siderúrgica Mannesmann, na Cidade Indus- > 
.tríàj, e no Hospital de Oncologia, na Serra do Curral. Um ( 
cenário patriótico o aguardava na siderúrgica (empresa majori- l 
tápa&iente alemã) onde até os capacetes de segurança eram da i 
cõr'da bandeira brasileira. t 

Ao chegar ao hospital, o presidente, dona Marly e dona ( 
Risoléta Neves foram saudados por um coro de 600 crianças de > 
escolas primárias que, acenando bandeirinha^jenètiam: "A j 
gente agora vai pra frente, porque José Sahyiyré nosso { 
presidente". * ,' 
y-£' Estudantes de turismo que pediam a regulamentação da j 

profissão foram abafados pelas vozes das crianças. O mesmo | 
voltou a ocorrer à saída do Palácio da Liberdade onde secunda-
ristas, que exigiam passe livre nos transportes, foram suplanta- | 
dos pelo Movimento das Donas-de-Casa que hipotecou apoio 
ao presidente pedindo, no entanto, "mais rigor com os reinci
dentes nos crimes contra economia popular". 


