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O presidente Sarney t inha chegada 
prevista para as primeiras horas de hoje 
em Brasília, vindo de Nova York, onde par
ticipou da III Sessão Especial da Assem
bleia Geral da ONU dedicada ao desarma
mento. Ele já tem pela frente vinte decre
tos à espera da assinatura, desde atos de 
expulsão de estrangeiros, aposentadorias 
até liberação de recursos. Mas, politica
mente, o presidente chega com sua atenção 
voltada para assuntos que interessam ao 
governo na Constituinte, a começar pela 
votação da anistia a militares. 

Como faz todas as semanas, desde que 
as atenções do Palácio do Planalto se con
centraram na Constituinte, o presidente já 
tem prevista uma reunião com os 10 minis
tros mais próximos à Presidência da Repú

blica, conhecidos como seu conselho políti
co informal. Este encontro poderá se reali
zar logo amanhã, a depender da presença 
dos ministros em Brasília. Caso contrário, 
fica para a próxima semana, segundo previ
são de assessores presidenciais. 

"As Disposições Transitórias são uma 
colcha de interesses", disse ontem um as
sessor palaciano, para enfatizar a preocu
pação do governo com este período de vota
ções. A anistia fiscal para os microempre-
sários é outro item das Transitórias que 
está na mira do Palácio do Planalto, que já 
se articula com suas lideranças na Consti
tuinte para derrubar a emenda do deputa
do pernambucano Mansueto de Lavor, que 
garante o benefício com o qual o governo 
não concorda. Depois das Disposições 

Transitórias o governo atacará, através de 
suas lideranças, o segundo turno de vota
ção. Aí o leque de interesse é maior e ainda 
está sendo listado no Planalto, onde já se 
destacam itens como a reforma tributária e 
o tabelamento dos juros bancários em 12% 
ao ano. 

Antes, contudo, Sarney terá mesmo 
que dar atenção é ao primeiro-ministro de 
Portugal, Aníbal Cavaco Silva, que chega 
às l l h l 5 de hoje na Base Aérea de Brasília 
e segue para São Paulo amanhã. Ao voltar 
para os assuntos internos, Sarney também 
deverá cuidar de trabalhar pela recupera
ção de uma maioria a favor do governo no 
Senado Federal, tarefa para qual também 
utilizará os seus minis t ros da l inha de 
frente. V > 


