
Enfim, o novo ministro fala com José Sarney 
BRASÍUA — "Abi-Ackel veio visitar, mev procurou cinco vezes e 

não me achou" Foi o primeiro comentário do ex-presidente da ex
tinta Arena, senador José Sarney, após receber em seu gabinete, no 
Senado, ontem pela manhã, a visita do novo ministro da Justiça. 

Logo após o encontro, o políti
co maranhense recebeu os jornalistas 
que o interpelaram sobre o áspero 
diálogo que teria mantido terça-feira 
com o ministro-Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República, Golbe-
ry do Colt c Silva, por causa da es
colha para a sucessão do senador Pe» 
trônio Portella de um político que o 
hostilizara publicamente no ano pas
sado. Ele tentou desfazer as versões, 
circulantes no Congresso: 

"Não é verdade. É inverídico. 
Primeiro, não sou tolo de perguntar 
as razões de uma nomeação da com
petência exclusiva do presidente da 
República. Quem me conhece sabe 
disso. Limitei-me a ouvir e a acatar. 
O presidente tem seus motivos. O 
escolhido é um companheiro nosso. 
Veio me visitar, me procurou cinco 
vezes e não me achou." 

Ele assim descreveu o encontro 
de ontem, que durou, aproximada
mente, trinta minutos: 

"O ministro da Justiça veio aqui 
me visitar, dizendo que me procurou, 
quarta e quinta-feira, e que vinha 
visitar o presidente do seu partido 
para comunicar a investidura. Afir
mou esperar trabalharmos juntos com 
espírito de colaboração. Somos ve
lhos companheiros e amigos.'' 

Um repórter indagou, com cer
ta ironia, se ele iria todas as segun-
das-feiras ao gabinete do novo mi
nistro da Justiça, tal como fazia ao 
tempo de seu antecessor, Petrônio 
Portella. 

Sarney respondeu indeciso: 

Depois, acrescentou: 
"Por quê não? Depende da 

agenda dele e dos interesses do par
tido. Na próxima segunda-feira, vou 
lá agradecer a visita." 

O ex-presidente da e x t i n t a 
Arena esclareceu ainda, ante as pro
vocações dos repórteres: 

"Evidentemente que o ministri 
da Justiça e o presidente do partido 
têm sempre o que conversar sobre 
política, sobre nossas tarefas comuns, 
porque o objetivo maior é o do apri
moramento democrático que nos 
absorve, engaja e apaixona. Todos 
nós que convivemos, no Parlamen

to, sabemos que íbrahim Abi-Ackel 
é um dos importantes da Casa onde 
atuou como bom político e como in
telectual de grande talento." 

Ele terminou por dizer ainda; 
84Vamos ter encontros permanentes 
Não há agenda preparada. Ela de
correrá dos problemas que iremo? 
enfrentar." 

Indagado st o ex-secretário-ge* 
ral da extinta Arena, deputado Pris
co Viana, objeto também de ataques 
de Abi-Ackel. no ano passado, iria 
acompanhar sua posição, assim se 
saiu Sarney: 

"O ministro, ijue me disse que o 
procurou, várias vezes, desde ante
ontem (quarta-feira), mas não o tem 
encontrado teceu os mais rasgados 
elogios à colaboração do deputado 
Prisco Viana ao País, à classe po!ítiL 

ca e ao Parlamento. Ele manifestou 
grande ajjreço pelo deputado bãia-
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