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Sarney diz que só sabe 
da reforma pelos jornais 

Apesar da insistência de 
vários dos 70 parlamentares que 
estiveram ontem com o pre
sidente José Sarney, em au
diências sucessivas, no Palácio 
do Planalto, ele não revelou a 
ninguém como será a sua refor
ma ministerial, mas manteve o 
bom humor no jogo de gato e 
rato com os deputados e se
nadores. "Estou sabendo dessa 
reforma pelos jornais", respon
dia em tom de brincadeira. 

Alguns parlamentares eram 
sutis em suas sondagens, como 
O mineiro Christovam Chia-
radia, coordenador da bancada 
do PFL, que puxou o assunto 
elogiando a escolha de Aníbal 
Teixeira, igualmente mineiro, 
para o ministério do Planeja
mento. "Nós acreditamos que o 
senhor saberá escolher os 
melhores nomes para os outros 
ministérios". O presidente Sar
ney, segundo ele, ouviu, sorriu e 
não respondeu. A conversa com 
a bancada do PFL de Minas 
Gerais, composta de 10 de
putados, passou a girar em tor
no de seu mandato. "O que 
vocês soberanamente decidirem, 
eu acato", disse Sarney. 

Na audiência que concedeu 
aos 13 deputados da bancada do 
PMDB do Rio de Janeiro, o 
deputado Márcio Braga, im
paciente com as artimanhas do 
presidente Sarney para não 
abordar a questão que todos 
queriam saber, foi direto ao as
sunto: "presidente, quero dar 
iuma de repórter e perguntai 
uma coisa para o senhor. Vai 
fazer mesmo a reforma minis
terial?" 

Sem se perturbar, o pre
sidente Sarney apontou para os 
jornais sobre sua mesa e disse, 
sorrindo: "Estou sabendo dis
so pela imprensa. Como você es
tá dando uma de repórter, acho 

que você sabe melhor que eu". 
A exemplo da audiência an
terior, com a bancada ,i\ mi
neira, o tema da conversa foi 
desviado para outros assuntos 
políticos. 

Avanço sobre o PFL 
O deputado Miro Teixeira, 

após a audiência, defendia um 
avanço do PMDB sobre os 
ministérios do PFL sob o ar
gumento de que o seu partido é 
que dá sustentação popular ao 
presidente Sarney. O Rio de 
Janeiro terá uma posição sobre 
isso. O governador Moreira 
Franco saberá colocar essa 
questão ao presidente Sarney, 
depois de ouvir a bancada", 
afirmou. 

A única bancada que não 
colocou ao presidente da Re
pública a questão da reforma 
ministerial foi a dos evangé
licos, porque sua homoge
neidade está apenas no espírito 
e não nás siglas partidárias, 
como explica Daso Coimbra 
(PMDB-RJ). A bancada dos 
evangélicos é composta por 
parlamentares do PMDB, PFL, 
PDT, PTB e PT. Eles se con
tentam com o segundo esca
lão. 

"A ausência do povo de Deus 
nas decisões do governo tem 
sido a causa das crises do país", 
disse o deputado Lisâneas 
Maciel (PDT-RJ), após a au
diência de 10 minutos com o 
chefe do governo. 

O deputado António Britto 
(PMDB -RS), com sua ex
periência de porta-voz do 
presidente Tancredo Neves, 
aproveitou sua audiência com o 
presidente Sarney para dizer 
que o governo e o PMDB deven 
encontrar canais mais eficientes 
de comunicação entre ambos e 
com a sociedade. 

Desejo é evitar surpresas 
Com a audiência concedida on

tem dezenas de parlamentares — 
a maioria estreante e do PMDB 
— o presidente José Sarney 
decidiu intensificar esse tipo de 
encontro no Palácio do Planal
to "para tentar entender o que se 
passa na cabeça dos constituin
tes", segundo confidenciou a um 
influente deputado do PMDB. 
Sarney concluiu que o exe
cutivo corre sérios riscos de ser 
atropelado por novas surpresas 
durante as discussões dos gran
des temas na Assembleia devido 
à falta de articulação entre os 
líderes e os novos parlamentares, 
a maioria desconhecida e sem 
perfil ideológico completamente 
definido. 

O presidente tirou como 
exemplo mais recente a ten

tativa, frustrada, do líder Mário 
Covas de estabelecer um acordo 
com o PFL para a composição da 
Mesa. Na hora da votação, con
forme expressão usada pelo 
próprio presidente, a liderança 
entrou na mão e a bancada 
peemedebista na contramão, 
rejeitando o acordo e fazendo 
com que Covas sofresse sua 
primeira derrota como líder do 
partido na Constituinte. Sarney 
encarou como necessário, antes 
-de mais nada, um entrosamento 
entre os lideres Mário Covas, 
Ulysses Guimarães, Luiz Hen
rique e Carlos Santana. Ele 
próprio, de sua parte, manterá 
um relacionamento mais estreito 
com as bancadas do PMDB e do 
PFL, a partir do Palácio do 
Planalto. 
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