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O governo está preocupado com 
uma série de ameaças à unidade de 
sua base de sustentação política. Mo 
Congresso e no Palácio do Planalto, 
coordenadores governistas já não 
acreditam na viabilização de um 
"bloco suprapatidário" de apoio ao 
presidente José Sarney, e lutam, 
agora, com, pelo menos, três pro
blemas: o temor de setores modera
dos do PMDB com uma reedição do 
Centrão, o corte de verbas federais e 
uma tentativa de parlamentares 
mais hostis ao governo de assumir o 
comando do PTB. 

Na manhã de terça-feira da sema
na passada, o líder do governo na 
C â m a r a , Car los S a n f A n n a 
(PMDB-BA), ouviu do coordenador 
da bancada do PMDB cearense, 
deputado Expedito Machado, que os 
peemedebistàs do antigo "Centro 
Democrático" (de linha mais con
servadora) não estão dispostos a 
formar em um grupo que tenha 
como porta-vozes os deputados Ro
berto Cardoso Alves (PMDB-SP), 
José Lourenço (líder do PFL) e 
Amaral Neto (líder do PDS). 

Nessa conversa, Machado recusou 
um convite de SanfAnna para inte
grar o colégio de vice-líderes do 
governo na Câmara, mas garantiu 
que o "Centro Democrático" estará 
pronto a apoiar o governo (desde 
que seus integrantes não tenham que 
integrar qualquer bloco supraparti
dário). Parlamentares ligados a 
SanfAnna, como o deputado Jorge 
Viana (PMDB-BA), não dão grande 
importância ao "Centro Democráti
co". Esses políticos e membros da 
assessoria técnica de SanfAnna 

"TBárecem muito mais preocupados 
Q*mv os drásticos cortes de verbas 
pffederais —o que pode reduzir muito 
3 E poder de convencimento dos coor-
jjíenadores políticos do governo. 

Políticos ligados ao governador do 
CPio, Moreira Franco, estão infor-
pmados de que o Ministério da 

Habitação, Urbanismo e Meio Am-
(Jsjente —dirigido pelo baiano Prisco 
jJSana, um dos principais arUcíulado-
(rgs políticos dò governo— terá seu 
orçamento "enxugado" em 67%. A 

•Reocupação do governo com a 
•ppercussão política das medidas 
^económicas aue será forrado a 

iar (para diminuir o déficit 
Dlico), aparece, por exemplo, no 

ia to que o governador de Minas, 
Newtoir"Cardoso, vem fazendo de 
uà^t ^dnversa que teve com Sarney, 
sem&Hg?passada em Brasília. 

'À£wRHnmetao&~IÊn político impor-
tanW^po Tífi&p «iinéirft, Newton 
disseque olívin de Sarney um apelo 
para que não participasse do coro de 
reclamações dos governadores por 
causa do congelamento dos créditos 
dos Estados junto à União. Newton 
diz que concordou, mas, a esse 
peemedebista, acrescentou que con
cordou em não reclamar por apenas 
dois meses —período fixado pelo 
próprio governo para o congelamen
to da URP dos servidores. Ele não 
deixou claro se também disse isso ao 
presidente. 

O alarma político do Planalto 
também soou esta semana, depois 
que articuladores de Sarney analisa
ram o que supõem ser uma manobra 
destinada a subverter a ordem nas 
fileiras do PTB. Eles ficaram preo
cupados com uma nota de 42 linhas 
emitida p.or setores petebistas —que 
identificam como hostis ao gover
no—, onde a simples "insinuação" 
de que o partido possa vir a integrar 
um bloco suprapartidário de apoio 
ao presidente é rejeitada. 

A Folha apurou que o texto desse, 
comunicado foi redigido pelo depu
tado Joaquim Bevilacqua (SP), 44. 
Um rascunho ainda foi submetido ao 
senador (e ex-ministro dos Trans
portes de Sarney) Affonso Camargo 
(PR), que cuidou de apimentá-lo 
com observações como a de uma 
suposta "tibieza" na condução dos 
negócios públicos, antes que ela 
fosse publicada —com uma reper
cussão na imprensa que decepcionou 
tremendamente os seus redatores. 

Os articuladores políticos do pre
sidente acreditam que a iniciativa 
dos petebistas pode desembocar em 
unta tentativa de substituir o depu-
tp> Gastone Rjghi,(SP) -líder do 
plftido e polític^aptr^nSitQi fácil no 
Planalto— como»ú«i»4os. principais 
porta-vozes do PTB no Congresso. 
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