/ / O Brasil continua desorganizado e sem comando político. Is
so só interessa aos ricos e poderosos, os mesmos que ganha
ram com a ditadura militar. Vamos acabar com isso, ievando o
PMDB, peia primeira vez, à Presidência da República.//

Orestes Quércia
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QUÉRCIA NÃO FICA EM CIMA DO MURO

POSICOES CLARAS E FIRMES
‘A Petrobrás é
fundamental para o
desenvolvimento do Brasil”,
disse Quércia ao visitar a
Plataforma SS-44 da
empresa, na Bacia de
Campos (foto ao lado).
Ele defende com clareza
suas posições. Não fica
em cima do muro, como
outros candidatos. Isso faz
crescer o apoio dos mais
diversos setores da
sociedade à sua
candidatura, como da
CGT, de prefeitos de vários
partidos e de Ilzamar
Mendes,
viúva do líder Chico
Mendes.

Governo
libera
a muamba
dos cartolas
“Dentro dos princípios de dureza
que im prim ia à R eceita Federal, o
secretário O siris Lopes Filho teve
razão ao se dem itir do cargo. A lei é
feita para todos cumprirem: traba
lhador, em presário, rico, pobre,
jogadores de futebol e cartolas.” A
afirm ação é de Orestes Quércia
sobre o vergonhoso episódio das 17
toneladas de bagagem e m uam ba
trazida pela cartolagem da C onfe
deração Brasileira de Futebol. Eles
não pagaram um m ísero tostão de
taxas de im portação devidas ao
fisco. O governo de Itamar,
im aginando favorecer o candidato
chapa-branca, m andou liberar toda a
m uam ba.
■

págs. 2 e 3
O desafio que propomos enfrentar é gi
gantesco, e exige coragem, determinação,
firmeza e experiências política, adminis
trativa e gerenciaí. Em todo o mundo, o
desenvolvimento tecnológico vem trazen
do o desemprego, ao substituir a mão-deobra por máquinas, especialmente na
agricultura. No Brasil, não podemos dis
pensar as novas formas de tecnologia,
mas, acima de tudo, precisamos ampliar
Programa Nacional de Desenvol
consideravelmente a oferta de empregos,
vimento do PMDB, apresentado à
para que todo trabalhador possa oferecer
Nação no dia 26, estabelece os
moradia, alimentação, saúde e educação
princípios, objeíivos e estratégias do meu
para sua família. Meu governo vencerá
projeto de governo, cujo fim último é o
esses desafios e retomará o crescimento
desenvolvimento económico e tecnológico
económico, associado à geração de novos
com justiça social.

O

empregos, de acordo com as estratégias
delineadas em meu Programa.
A descentralização administrativa do
País em Regiões de Desenvolvimento e a
municipalização efetiva dos serviços de
saúde, moradia popular e educação bási
ca serão instrumentos fundamentais para
a implementação de nossos objeíivos, ao
racionalizar o uso dos recursos públicos.
Seu governo, ao associar o desenvolvi
mento com a geração de empregos, dará
ao Brasil a sua senha de entrada no sécu
lo XXI, para felicidade de todos os brasi
leiros.
■
Orestes Quércia
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iCE C APOIO A CÀND A URA QUÉRCIA
Ilzam ar
G adelha
M endes, viúva do líder
dos seringueiros Chico
M endes, apóia Orestes
Quércia para Presiden
te da República. M ili

Quércia, com Pegado, Barbosa e o senador Ronan Tito (PMDB-MGj

CGT: Quércia representa
os trabalhadores
Representando 15 milhões de traba
lhadores, de 1.496 sindicatos brasilei
ros, a CGT - Confederação Geral dos
Trabalhadores, oficializou, dia
13 de julho, em São Paulo, apoio ao
candidato do PMDB à Presidência da
República, Orestes Quércia. “Subire
mos em todos os palanques deste País
para defender o programa de
govemo de Quércia. Ele é o único
candidato que representa efetivamente
os trabalhadores”, afirmou o presiden
te da CGT, Francisco Canindé Pega
do.
Pegado entregou a Quércia com
promisso de adesão a sua candidatura
firmado por dirigentes sindicais de
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Ja
neiro, Bahia, Pernambuco, Santa Ca
tarina, Rio Grande do Norte, M a
ranhão, Amazonas, Pará, Rondônia e
Mato Grosso do Sul, que participaram
do encontro com o candidato do
PMDB a Presidente da República e o
coordenador nacional do Movimento
Trabalhista do PMDB, Antonio Neto
Barbosa.
Quércia disse que “a CGT tem ca
racterísticas muito diferentes da
CUT, que é uma organização radi

cal, impondo suas posições de cima pa
ra baixo”. Alguns pontos do programa
de govemo do PMDB, como a gera
ção de empregos, reforma agrária e
o atendimento das reivindicações
dos trabalhadores e da população mais
humilde, foram destacados por dirigen
tes estaduais da CGT.
Manifestaram apoio a Quércia os
sindicalistas Nazareno Ribeiro da Sil
va, do Pará; Jorge M edeiros Filho, do
Rio de Janeiro; Rogério Jorge de Aqui
les Silva, de Minas Gerais; Américo
Araújo, do Maranhão; Benito Franco, de Mato Grosso do
Sul; Antonio Gonçalo Cândido, de
São Paulo; e Manuel Batista Santos,
da Bahia.
Eles também garantiram que não te
mem confrontos com outras cen
trais sindicais. Esta questão foi resu
mida pelo presidente da CGT do Ama
zonas, Heráclides Carneiro de Melo:
“Esperamos que as eleições se desenro
lem de forma democrática.
Não queremos confronto, mas tam 
bém não vamos recuar. Aquele candi
dato que se diz dos trabalhadores é uma
farsa. Estamos enjoados de farsa e de
gente-radical”.

tante do PM DB há ura
ano, ela disse que agora
tem “espaço e voz” pa
ra levar adiante as rei
vindicações dos traba
lhadores do Acre.

dade em Quércia. Ad
m iro seu program a de
governo que, entre ou
tras coisas, inclui a li
gação do Acre com o
O ceano Pacífico” , des
tacou Ilzam ar M endes,
presidente da Fundação
C entro de M em ória
Chico M endes. Ela militou 15 anos no PT, do
qual se desligou por
não concordar com vá
rias coisas. Ela esclare
ceu: “O PT se intitulou
dono da im agem de
Chico M endes e não se
preocupa com a si
tuação dos trabalhado
res de X apuri (AC)
nem com a própria cau
sa a que Chico M endes
dedicou a vida”.
ilzam ar M endes in
form ou, ainda, que
José Alves Mendes,
irm ão de Chico M en
des, também aderiu ao
PM DB.

Piaus com Quércia - Mais de cinco mil
pessoas recepcionaram, no aeroporto de
Floriano, no Piauí, os candidatos do PMDB a
Presidente da República, Orestes Quércia, a vice,
dona íris Rezende, e ao governo do Estado,
Francisco Moraes Souza. Em
seguida, uma carreata, com
mais de 200 veículos e 100
motoqueiros, acompanhou
os candidatos
peemedebistas até a cidade,
onde à noite participaram
de um grande comício
em frente ao Mercadão das
malhas.
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Brasil, o melhor - "O Brasi! foi o
mèíhor time do mundial. Merecia ter ven
cido a itália no tempo normal ou na pror
rogação. Ganhou nos pênaitis,' mas o
importante é que nos deu o tetracampeonato", disse Orestes Quércia.
Ele assistiu ao jogo com sua mulher, do
na Alaíde, seus quatro filhos, familiares
e amigos, no Comité Feminino de Mobi
lização Popular/Quércia Presidente, em
São Paulo, na Rua Argentina.
O Comité, coordenado por dona
Alaíde Quércia, foi inaugurado por
Quércia, dia 7 de julho, com a pqrticipação da candidata a vice, dona íris
Rezende, e mais de 600 pessoas, como
dirigentes sindicais, mulheres, repre
sentantes do Movimento Trabalhista
do PMDB, políticos e militantes do
Partido.

Quércia: "Vamos implantar a descentralização, com a ajuda dos prefeitos"

Municípios serão fortalecidos
Descentralizar a administração e for
talecer os municípios de todo o Brasil,
dando-lhes condições para desenvolver
suas políticas de saúde, educação e ha

bitação, pontos fundamentais do Progra
ma de Governo do PMDB, foram deba
tidos pelos candidatos do Partido à Pre
sidência da República, Orestes Quércia,
e a vice, dona íris Rezende, com a Fren
te Suprapartidária Nacional Quércia
Presidente, dia 12 de julho em Cordeirópolis (SP).
As
mais
de 500
p esso 
as, entre
prefeitos, ex-prefeitos e lideranças
m u n ic ip a lista s,
que participa
ram do encon
tro, Quércia
disse: “A orga
nização do PMDB em
todo o País possibilitará
a implantação de uma
política descentralizadora, com a ajuda
e a participação dos prefeitos. A munici
palização e a interiorização dos pólos de

desenvolvimento são fundamentais
para a retomada do crescimento eco
nómico do Brasil, com justiça social,
prioridades do nosso governo”.
A Frente Suprapartidária Nacional
Quércia Presidente já conta com o
apoio de
cerca de

2 . 100
p r e f e i
tos bra
sileiros,
quase 400
de partidos
como o PSDB,
PFL, PTB, e PPR.
Do encontro de Cordeiropolis, também participaram
a mulher de Quércia, dona
Alaíde, o Governador Luiz
Antonio Fleury Filho,
e os candidatos do
PMDB ao governo de
São Paulo, Barros Munhoz, e ao Se
nador, José M achado de Campos
Filho.
■

QUERCIA
PT deveria
pedir
CPI para Bisol

RECADO

Vez e voz
da mulher
Estamos vivendo um momento de
mudanças, no qual o sentimento de pá
tria. que todos os cidadãos brasileiros
têm dentro do peito, afiora e quer explo
dir em fragmentos para tocar a consci
ência de muitos que ainda insistem em
fechar os olhos para um novo tempo.
Tempo de exercitar a prática da solida
riedade humana e do respeito a todos.
Nas minhas andanças por este Brasil
afora posso constatar, principalmente
junto aos mais humildes, que existe es
sa busca, essa vontade de mudar.
Constato que existe o desejo de todos
se unirem num imenso mutirão em
busca de dias melhores, desde que lhes
sejam oferecidas oportunidades de es
tudo, de saúde, de trabalho, de uma vi
da digna, enfim.
É nossa meta, é nosso dever, como
mulher e como cidadã brasileira, aju
dar Orestes Quércia a construir um
Brasil melhor, com mais justiça sQcial,
E é por isso que eu estou aqui, sou can
didata a Vice-Presidente, para somar
esforços objetivando a mudança de ru
mos de nosso País. Não nos recusare
mos a enfrentar todos os percalços na
luta pelo bem-estar de todos, sem dis
tinção de sexo, cor, credo ou partido
político. Esse é o nosso compromisso.
Como mulher, em especial, convoco
a todas as companheiras a se engaja
rem nesta luta. Tenha a certeza de que
não estou nesta campanha para enfeitar
palanques, mas principalmente para di
zer que a mulher tem e terá vez e voz
no governo do PMDB, para cujo pro
grama vem contribuindo com sugestõ
es e reivindicações.
íris Araújo Rezende

Quércia: "Eficiência da Petrobrás é modelo para outros países"

Petrobrás é fundamental
para o crescimento do País
“Desprezar a importância histórica da
Petrobrás é demonstração de incompe
tência administrativa. Esta empresa não
pode ser negada pelo ímpeto neoliberal
de alguns políticos, que são bons de li
vros, mas não conhecem a realidade bra
sileira”, afirmou o candidato do PMDB à
Presidência da República, Orestes Quér
cia, dia l 9 de julho, ao visitar a Platafor
ma SS-44 da Petrobrás, na Bacia de
Campos (RJ).
A Petrobrás é fundamental para “o
crescimento do País”, destacou. “Esta
plataforma é uma das várias provas da
eficiência da Petrobrás, que alcançou to
dos os recordes mundiais no setor, com
tecnologia própria, servindo de modelo
a outros países”, disse o candidato do
PMDB. Ele informou que o seu governo
vai trabalhar duro para manter os inves
timentos previstos pela estatal do petró
leo. E que manterá o contrato público
para a exploração de petróleo, abrindo à

iniciativa privada a participação no refi
no e distribuição de óleo e seus deriva
dos.
A Plataforma SS-44, a maior
semi-subm ersível do
mundo, está em ope
ração desde 9 de ju
nho último. Deverá
processar, por dia,
cerca de 100 mil bar
ris de óleo e 4,2 milhõ
es de metros cúbicos de
gás, quando estiver com
sua capacidade totalm ente
instalada.

As denúncias de irregularidades con
tra o ex-vice de Lula, José Paulo Bisol,
e o vice do PSDB, Guilherme Palmeira,
precisam ser apuradas, disse Orestes
Quércia. “O PT deveria pedir uma Co
missão Parlamentar de Inquérito (CPI)
do Bisol e outra do Palmeira”, destacou
o candidato do PMDB a Presidente da
República.
“Por muito menos, alguns parlamen
tares da Comissão de Orçamento foram
cassados. O Bisol é o Catão, ou seja,
cata tudo que encontra pela frente:
obras superfaturadas, aposentadoria, en
fim tudo. Os petistas são useiros e ve
zeiros em levantar calúnias. Mas quan
do a cortina baixa, vê-se quem eles
são”, afirmou Quércia.
Situação mais grave ainda é a do can
didato Fernando Henrique Cardoso. Um
de seus últimos atos como ministro da
Fazenda causou prejuízo de 10 bilhões
de dólares aos cofres públicos. “Na ca
lada da noite eíe
concedeu prazo
de 80 meses para
os sonegadores
quitarem a dívi
da da Cofins, pra
ticamente sem ju 
ros. E dinheiro que
não acaba mais, e ninguém
fala nada contra o Fernando
Henrique”, disse o candi
dato do PMDB.
■
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