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MISSÃO 
BROSSARD 

Balanço: os 
governadores querem 
6 anos para Sarney. 

A maioria dos governadores eleitos I favoraável à manutenção do mandato de 
seis anos para o presidente Sarney, segun
do reafirmou ontem o ministro Paulo Bros
sard, da Justiça, ao sair da audiência cora o 
presidente, quando fez um relato sobre a 
visita que realizou a todos os Estados, man
tendo contato com os futuros governadores. 
Entretanto, Brossard destacou que nunca 
partiu dele a iniciativa de tratar sobre o 
assunto com os governadores eleitos. Eram 
sempre eles que levantavam o tema, expli
cou Brossard. O ministro também disse que 
não comentou esse assunto na audiência 
com o presidente Sarney. 

O presidente tem nos governadores, se 
gundo o ministro, um conselho de primeira 
ordem, dos mais qualificados. Por isso, Pau 
lo Brossard levantou a hipótese de o presi 
dente reunir-se periodicamente com todos 
os governadores. Entretanto, também ga 
rantiu que não tratou do assunto com o pre 
sidente justificando que a ideia da reunião 
era apenas um "ponto de vista pessoal". 

A reforma ministerial também não inte
grou a pauta de conversação do ministro 
com os governadores eleitos. Ele, inclusive, 
é de opinião que o presidente da República 
não deve, necessariamente, discutir esse as
sunto com os governadores, apesar de en 
tender que nada impede Sarney de cônsul 
tar um ou outro governador sobre a questão, 
dependendo de sua vontade. 

Conselho 
A imediata fixação do mandato dó pre 

sidente Sarney pela Constituinte foi defen
dida no domingo, em Teófilo Otoni (MG), 
pelo governador mineiro, Hélio Garcia. Se
gundo ele, o próprio presidente da Repúbli
ca já deveria ter tomado uma iniciativa nes
te sentido para "contribuir com uma saída 
para a atual crise brasileira". "Se o presi
dente desejasse um conselho meu, eu lhe 
diria para propor logo à Constituinte a fixa
ção do seu mandato", afirmou o governador. 

Hélio Garcia, que defende apenas qua
tro anos para o mandato do atual presiden
te, afirmou que Sarney deve "verificar o 
período que considera necessário para fa
zer um bom governo e sugeri-lo aos consti
tuintes". Ele ressaltou que, agindo assim, o 
presidente ganharia mais força, inclusive, 
para negociar a dívida externa. "Com à in
definição fica difícil negociar, pois quem 
discute quer saber até quando o seu interlo
cutor permanecerá no cargo", explicou. 

Garcia salientou, também, que a sim
ples fixação de eleições presidenciais con
tribuirá para o surgimento de "novos líde
res nacionais". "Falta ao Brasil a figura de 
um líder", por isso "o povo brasileiro esta 
praticando um vôo cego, sem radar para se 
orientar", disse Hélio Garcia. "Todo país, 
quando está em crise, procura se orientar 
por um grande líder, e eu, incluindo-me 
entre todos os políticos, não vejo nenhum 
líder nacional neste momento", acrescen
tou o governador. 


