BMTRSVX8T4 DO GOV3RNAJOR
ORSSTES QUÉRCIA NO
PALÁCIO DOS BAND2IRANTES
DIA 23 DS JULHO DE

1987.

P - O que representa para o senhor este encontro de hoje com os graosmestres da Maçonaria?
OQ - A Maçonaria tem participado, ao longo da História do país, de todos
os acontecimentos importantes, e tem ajudado a modificar o curso da His/
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toria no sentido da democratização, da independência do pais. Houve urna
presença muito importante da Maçonaria em 1322, na Proclamação da República, e acredito que a Maçonaria, hoje, nesta fase de transição, quando
nós queremos institucionalizar a democracia no país, tem uma responsabilidade muito seria* São homens que adquiriram um estagio, maturidade e ,
sensibilidade no seu meio social, em condições de liderança, para poderem
ajudar o país a superar os seus graves problemas* Por isso eu recebo esses irmãos das Grandes Lojas de todo o país com muita alegria, eu também
sou maçon e acredito que a Maoçonaria pode colaborar muito com o país»
P - S o senhor, sendo maçon, que tipo de colaboração qcha que a maçonaria
pode trazer, sobretudo agora, nesta fase de elaboração da Constituinte?
OQ - A Maçonaria tem partiripado junto aos Constituintes com o lobby democrático* . .no sentido de ajudar a institucionalização do país. 3ntlo, a
Maçonaria tem debatido internamente a questão da Constituinte* Nos temos
diversos documentos assinados pelas mais altas autoridades da Maçonaria
e eles estão no processo de colaboração.
P - Governador: ontem, o prefeito Jânio Quadros lançou o deputado Ulysses
M

Guimarães para presidente da Republica. O que o senhor acha disso?
OQ - Acredito que se o deputado Ulysses Guimarães for candidato a presidente da República pelo PMDB terá condições de ser eleito e terá o nosso
apoio.
P - Mas o prefeito Jânio Quadros já lançou também o governador Orestes
Quercia a presidência da Republica».,
OQ - ...com uma diferença: o atual governador não e candidato e o presidente do Partido é candidato.

P - O prefeito tem muitos candidatos?

OQ- 3u acho que ele j| concluiu que eu não sou candidato, pelo menos
ontem»
r—

P - O senhor acha que o apoio de Jânio Quadros pode dar a vitória ao
PMDB?
OQ- Hu acho. Afinal, ele é o prefeito de São Paulo, e muita gente não
vai gostar de estar dizendo isso, mas e a verdade.

ooo
ooo
ooo
ooo

r

p
r
r

r
•
•
—

ooo

