
Egídio: Imprensa isola Sarney 
O presidente Sarney dis

se ao deputado Egídio Fer
reira Lima (PMDB-PE) 

j que está sitiado pelos qua
tro grandes jornais do Rio e 
de São Paulo, razão por que 

I não tem podido fazer tudo 
quanto gostaria. O Presi
dente fez esta confidência a 
Egídio na audiência que lhe 
concedeu há mais de 20 
dias, conforme revelou o 
deputado pernambucano 
ae programa Opinião Pú-
bíica, que foi transmitido à 
noite de ontem pela TV-
'irasilia. 

Egídio, que defende a te
se de que o mandato Presi
dencial deve ser de quatro 
anos. "para honrar o com
promisso assumido por 
Tancredo Neves sustentou, 
ainda, que o mandato de 
Sarney " é i legí t imo", 
acrescentando por isso 
mesmo, o Presidente de
pende de altos índices de 
popularidade que estão, 
por sua vez, relacionados 
com a performance do seu 
Governo. 

LEGITIMIDADE 
Durante a entrevista que 

concedeu ao programa Opi

nião Pública, Egídio afir
mou que, diferentemente 
do presidente Sarney. o fa
lecido presidente Tancredo 
Neves "podia se dar ao lu
xo de gastar popularidade" 
porque havia buscado a le
gitimidade de seu mandato 
nas ruas. durante a campa
nha das diretas-já. 

O parlamentar identifi
cou um risco de ruptura en
tre o Governo e o PMDB 
em face da decisão do Pre
sidente e de alguns de seus 
amigos de buscarem os 
aliados do Governo dentro 
daquele partido. Ò PMDB. 
segundo Egídio, só existe 
como é, e só cresceu nas úl
timas eleições graças ao 
carisma que as diferentes 
correntes de esquerda lhe 
conferem junto ao.eleitora-
do. "A paçte progressista 
do PMDB, que lĥ e dá ten
dência de centro-esquerda, 
é que dá o sal ao partido", 
disse Egídio. 

De acordo com a análise 
de Egidio Ferreira, a gran
de ruptura entre o Governo 
e o PMDB poderá se apro
fundar quando a Consti
tuinte estiver debatendo as 

mudanças sociais. Na sua 
opinião, o PMDB manterá 
seus compromissos com as 
mudanças, devendo o Go
verno adotar uma posição 
conservadora. E daí pode
rá surgir uma ruptura. 

Egídio manifestou-se so
lidário com a decisão do 
Governo de suspender o pa
gamento dos juros da dívi
da externa, mas pediu uma 
atitude dura na negociação 
com os banqueiros credo
res estrangeiros. O deputa
do reivindicou a autonomia 
para o Poder Judiciário e 
maiores recursos para que 
o Tribunal de Contas da 
União exerça sua compe
tência fiscalizadora sobre 
os gastos do Governo. 

Ele entende que existe 
uma campanha contra a 
Constituinte a cargos dos 
jornais, quando exibem fo
tografias do plenário vazio. 
Lembrou que não exerce
ria a contento seu mandato 
se tivesse que ficar no ple
nário ouvindo discursos. 
"Afinal, não é só no plená
rio que se trabalha como 
const i tuinte" , lembrou 
Egídio. 


