
jf Sarney tenta evitar 
boicote em Salvador 

Salvador — Para assegurar que 
sua viagem à Bahia, hoje, tenha 
«caráter cultural e pessoal», sem 
qualquer significação política, o 
presidente José Sarney telefonou na 
manhã de ontem ao governador eleito 
Waldir Pires, cujo partido, o PMDB, 
vinha manifestando descontenta
mento com a visita presidencial e 
ameaçando boicotá-la. 

Após revelar o telefonema do 
presidente, Waldir Pires afirmou que 
diante dessa explicação não considera 
desfeita ao PMDB baiano a viagem de 
Sarney para inaugurar a Fundação 
Casa de Jorge Amado, a convite do 
escritor e do governador João Duryal, 
do PFL, partido que sofreu forte 
derrota nas elições de novembro. 

O presidente Sarney explicou a 
Waldir Pires que além do objetivo 
cultural de sua visita à Bahia, há um 
fator pessoal, a amizade entre ele e o 
escritor Jorge Amado, seu colega da 
Academia Brasileira de Letras. 

Sarney vai enfrentar, entretanto, 
um boicote dissimulado, «não de
clarado formalmente», por parte das 
bancadas federal e estadual do PMDB 
baiano. Não houve reuniões ou qual

quer decisão formal, mas a disposição 
da maioria das bancadas é de não 
comparecer ao aeroporto na chegada 
do presidente e nas atividades de que 
ele participa hoje em Salvador. 

Sem se referir diretamente a esse 
boicote, o presidente da seção regional 
do PMDB, Genebaldo Correia, ex
plicou numa frase a razão da insatis
fação do partido com o governo Sar
ney: «Ganhamos a eleição na Bahia 
com quase um milhão e meio de votos 
de vantagem e para o governo federal 

é como se nada houvesse acontecido 
aqui». 

Cumprindo obrigação 
U governador eleito Waldir Pires, 

o presidente regional do PMDB, o 
presidente da Assembleia Legislativa 
e o líder da bancada estadual do par
tido confirmaram que vão receber o 
presidente, «cumprindo obrigações 
formais», como assinalaram os três 
últimos. Os membros das bancadas 
federal e estadual estão livres para 
comparecerem ou não. 

Sarney desembarca em Salvador 
sob uma critica pública do governador 
eleito Waldir Pires, que considerou 
«uma coisa estranha» e um «equi
voco» a escolha do pefelista José 
Carlos Aleluia para a presidência da 
Chesf (Companhia Hidrelétrica do 
São Francisco). Waldir assinalou que 
a energia é uma questão de grande in
teresse para os governadores do Nor
deste, que desejam pessoas de con
fiança deles na díreção dos órgãos 
ligados ao setor. Esta escolha é 
apenas um dos fatos que provocaram 
o descontentamento da bancada 
federal do PMDB baiano com o 
governo Sarney. 

A ideia do boicote na bancada 
federal surgiu devido à manutenção 
do — Status Quo — da política fe
deral na Bahia após as eleições. A 
bancada estadual do PMDB, em sua 
maioria, aderiu à ideia depois que o 
Palácio do PMDB, em sua maioria, 
aderiu à ideia depois que o Palácio do 
Planalto cancelou uma audiência 
solicitada pela Assembleia e entidades 
ligadas à agricultura, comércio e in
dústria e que deveria ocorrer no 
Aeroporto 2 de Julho, na chegada o 
presidente. 


