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O governador eleito da 
Bahia, Waldir Pires afir
mou, ontem, em seu escri
tório político', no bàirró do 
Rio Vermelho, que "a pre
texto de se resolver uma 
c r i s e e c o n ó m i c o -
financeira, se cria uma cri
se institucional". Este co
mentário foi em resposta a 
uma pergunta deste jornal 
sobre a tese ventilada do 
encurtamento do mandato 
do presidente José Sarney, 
caso ele nâo consiga con
trolar a situação económi
ca do País, com imediata 
convocação de eleições di-
retas para o seu sucessor. 

Pires revelou que a solu
ção passe necessariamente 
pela união de todos os bra
sileiros com o objetivo de 
debelar a presente crise. A 
saída, na sua opinião, co
meçaria por uma ampla re
forma ministerial, com ba
se nos resultados de 15 de 
novembro. "Eleições se fa
zem para que o governo se 
ajuste à vontade da popula
ção", justificou ele, que 
disse esperar que a refor
mulação dos auxiliares do 
presidente Sarney aconte
ça em março próximo. 

LIDERANÇA NO 
CONGRESSO 

O governador eleito con
cordou com a indicação do 
deputado Carlos SanfAnna 
(PMDB-BA) para a lide
rança do governo no Con
gresso, pois, para ele, o 
presidente Sarney precisa 
de um interlocutor naquela 
casa. Mesmo assim, o 
PMDB não se sente deso
brigado a defender as pro
posições governistas no 
Congresso, concluiu. Para 
ele a confusão criada pelo 
ressurgimento da figura do 
líder do governo decorre do 
fato de o País viver uma si

tuação singular, com o fun
cionamento simultâneo da 
Câmara, do Senado e da 
Constituinte. 

"0 governo nâo deve ter 
líder na Constituinte, pois 

' ela não tratará de assuntos 
administrativos ou que di
gam respeito diretamente 
ao governo", salientou Pi
res, que com essa afirma
ção rejeita a hipótese de in
tromissão do Executivo nos 
trabalhos de elaboração da 
nova Constituição. Ele dis
se ainda que o PMDB não 
deve ter articulação com o 
governo no âmbito da Cons
tituinte. "A Constituinte é 
uma questão de consciên
cia nacional", finalizou. 

ADMINISTRAÇÃO 
Waldyr Pires anunciou 

que vai revogar todos os 
atos praticados pelo gover
nador João Durval Carnei
ro neste final de governo, 
principalmente os que se 
referem à contratação de 
pessoal. Pires disse que re
cebeu várias denúncias e 
que agirá com todo rigor, 
segundo a EBN. 

"Estou sabendo, por 
exemplo, que estão reali
zando concurso público 
agora, às vésperas de pas
sar a administração, o que 
não fizeram em quatro 
anos. Isso não é possível. 
Vamos investigar e revo
gar todos os atos", susten
tou. 

Pires, que segue hoje pa
ra o Recife a fim de partici
par de uma reunião conjun
ta da Sudene e BNDES, 
confirmou também a extin
ção de vinte órgãos da ad
ministração centralizada e 
descentralizada, que se
gundo ele vinham funcio
nando como verdadeiros 
"cabides de empregos". 
Com isso ele espera enxu
gar a folha de pagamento 
do estado em pelo menos-
20%. 


