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Sorney, íacônico: Quem 
TRIBUNA DA IMPRENSA/5 

nom^ja é Figueiredo 
' BRAStLIA — Sobre a escolha do deputado Ibrahim Abi-Ackel para o Mi

nistério da Justiça, o senador José Sar ney, dado com© o favorito para o posto, 
1 imitou-se ontem a dizer: "A nomeação d e Ministros é da livre escolha do Presi
dente. Ele escolheu um companheiro q u e tem todas as qualidades para exer
cer a função com brilho". 

Aparentemente bem-humorado, Sarney 
respondia às brincadeiras de deputados e 
senadores que se queixavam de haver apos
tado, duas vezes, em seu nome para com
por o Ministério: quando da posse do Go
verno Figueiredo e agora, depois do desa
parecimento do senador Petrônio Portella. 

Para o presidente da Câmara, deputado 
Flávio Marcílio, "um político, exercendo 
funções de ministro da Justiça, valoriza a 
classe politica e cria melhores condições de 
entendimento entre essa classe e o Poder 
Executivo". 

"Esse fato, por si só, fal de nossa satis
fação pelo aproveitamento de um colega dos 
mais eminentes para o exercício da função. 
Temos, deste modo, como certo, que o novo 
ministro dará plena continuidade ao pro
cesso de redemocratização do País e de um 
estreitamento sempre crescente das relações 
entre o Legislativo e o Executivo" — disse 
Marcílio. 

O biónico Saldanha Derzi (Arena-MT), 
depois de se refazer da surpresa da infor

mação transmitida por um jornalista, disse 
apenas: 

"É um homem de inteligência, de valor 
e vivência políticas. Espero possa dar con
tinuidade à grande obra do extraordinário 
Petrônio Portella". 

O ex-presidente da Câmara, deputado 
Célio Bona, foi enfático: 

"O Ibrahim é um grande parlamentar, 
que já deu mostras de grande valor, sobre
tudo na esfera do distrito processual penal 
e penitenciário. Magnifico orador, inteligên
cia atilada, julagmento pronto e equilíbrio, 
é de esperar dele — e faço votos para isso 
— uma excelente atuaçáo como ministro". 

Muito mais entusiasmado foi o vice-lí-
der do Governo, Cantídio Sampaio: 

"O Ibrahim é extraordinário. Sou f& 
dele na bancada. É um dos nossos melho
res juristas. Possui habilidade, grande po
der de aliciamento e de composição e vai 
fazer um lindo papel no Ministério da Jus
tiça. Vai surpreender os que não o conhe
cem". 


