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Jânio, agora, publica 
seu apelo por Sarney 

I 

O prefeito Jânio Quadros divul
ga hoje no Diário Oficial do municí
pio um manifesto de apoio ao presi
dente José Sarney onde condena a 
onda de pessimismo que, segundo 
ele, toma conta da Nação. O manifes
to do prefeito pede o apoio de todos 
ao presidente Sarney neste "momen
to difícil". Jânio, segundo seus asses
sores, está preocupado com a situa
ção económica do País e teria dito 
em Brasília que, caso Sarney não re
solvesse a atual crise, o grito de dire-
tas-já poderia voltar a ser ouvido em 
todo o Brasil. 

O ex-presidente, no entanto, de
fende um mandato de seis anos para 
Sarney e vem fazendo um trabalho 
junto ao PTB paulista no sentido de 
que a bancada apoie e defenda o che
fe da Nação. O partido, através de 
seus deputados, havia garantido que 
seria uma oposição dentro da Consti
tuinte, mas que a figura do presiden
te Sarney seria preservada. Contudo, 
depois de seu encontro com Sarney, 
Jânio teria garantido ao presidente o 
apoio dos 18 deputados federais do 
PTB paulista. 

O líder do PTB na Câmara, Gas-
tone Righi, tem muita cautela quan
do fala do assunto, mas como "janis-
ta histórico" seguirá, sem dúvidas, as 
diretrizes traçadas pelo prefeito pau
listano, que é de um perfeito entendi
mento com o governo federal. Na 
próxima semana, a bancada do par
tido na Câmara e no Senado tem 
uma audiência com o presidente Sar
ney e com o ministro Marco Maciel e 
deste encontro pode sair o apoio pe-
tebista ao governo. 

Deputados do PTB, de primeira 
legislatura, não aceitam pacifica
mente a aliança com Sarney, pois 
temem que a agremiação perca a sua 
identidade de oposição. Para eles, o 
partido tem nas mãos a grande opor
tunidade de se firmar como uma opo
sição na Constituinte. Contudo, o 
grande chefe do PTB é o prefeito 
Jânio Quadros. Afinal o prefeito tem 
sob seu comando uma importante 
máquina administrativa, um trunfo 
que não pode ser desprezado. 


