
PTB apoia, 
mas impõe 
condições 

O Par t ido T raba lh i s t a 
Brasileiro (PTB), que conseguiu 
a presidência e três diretorias da 
Cobal no governo Figueiredo, 
agora quer mais para apoiar o 
presidente Sarney. Pela terceira 
vez, o lider do partido na Câ
mara, deputado Gástone Righi, 
disse ao presidente da Repú
blica que seu partido deseja o 
governo de Roraima, um minis
tério e um lugar no Conselho 
Politico do governo. 

«Dêem-me tempo para eu 
dar uma resposta. Eu prometo 
resolver o mais breve possível», 
disse Sarney na última conver
sa com Righi, por telefone, na 
noite de sexta-feira, logo após o 
anúncio oficial da moratória, 
segundo relato do deputado. 
«Mas, o que eu quero, presiden
te, é apressar esse 'mais*breve 
possível' para o mais breve pos
sível», disse Righi, conforme ele 
mesmo contou, reproduzindo a 
conversa. 

A pressa de Righi se justifica 
pelo seu interesse em que o 
presidente nomeie o novo 
governador até o dia 15 de 
março. E ele quer para o lugar 
do governador Getúlio Cruz, 
nomeado em julho de 1985 por 
influência do PFL, o deputado 
Otomar Pinto, o mais votado de 
Roraima, que deu ao PTB mais 
de 50 por cento dos votos do 
território. «Se o governo quer 
continuar tendo o apoio que es
tamos dando há dois anos, deve 
nos dar alguns cargos, mas de 
primeiro escalão. É uma peste 
esse negócio de cargo no terceiro 
escalão», avisa o líder petebista. 

Na quinta-feira da semana 
passada, Gastone Righi esteve 
no Palácio do Planalto para 
levar as reivindicações do seu 
partido, explicando que apenas 
o ministério é um pleito a longo 
prazo. «O governo de Roraima è 
a participação no Conselho 
Político devem ser para agora», 
disse ele na ocasião. Lembrando 
ao presidente que seu partido 
oferece 18 deputados e um 
senador fiéis ao governo Sar
ney, Righi também lhe disse: 
«Apoiar o governo sem receber 
nada em troca, fica difícil». 

Na sexta-feira à noite, ele 
telefonou para o presidente, a 
fim de cumprimentá-lo pelo 
pronunciamento. Mais uma vez, 
lembrou o integral apoio do seu 
partido ao governo, mas lamen
tou não ter ainda cargos. «Eu 
quero vocês no meu governo e a 
meu lado permanentemente», 
desconversou Sarney e o líder 
petebista terminou mudando de 
assunto. Mas, ontem ele voltou 
ao Palácio do Planalto, para in
sistir no assunto com Marco 
Maciel, chefe do Gabinete Civil. 


