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Sarney, de volta. 
i 

"Eu nunca tive a sedução indo
mável pelo poder. Não sei se essa 
posição é boa ou é ruim. Alguns 
chegam a chamar isso de burrice — 
é o pessoal do murro na mesa." Os 
comentários são do presidente Sar
ney, feitos ontem numa rápida en
trevista em sua casa de praia em 
Calhau, São Luís do Maranhão, 
pouco depois de retornar da ilha 
de Curupu, onde descansou os últi
mos 12 dias. 

Depois desse re t i ro , na pro
priedade da família de sua mulher, 
Marly, Sarney retorna hoje a Brasí
lia onde, segundo seus assessores, 
vai tentar resolver o que elegeu 
como primeira tarefa — a escolha 
do novo ministro da Fazenda. A se
gunda, analisar as repercussões do 
pacote fiscal. 

Antes, Sarney faz uma escala 
em Simão Dias, interior de Sergi
pe, para o lançamento do progra
ma "Padre Cícero", que pretende, 
através dos Ministérios da Irriga
ção e Interior, a solução para o pro
blema do abastecimento de agia 
em 540 mil propriedades nordesti
nas, atingindo cerca de dois mi
lhões de famílias. O projeto é ambi
cioso e acusado de eleitoreiro, nas 
-•o Ministério do Interior se í?ann-

te que os recursos, quase um bi
lhão de dólares do Banco Mundial 
(Bird), já estão no Brasil, prontos 
para aplicação em obras de açudes 
comunitários e individuais, proje-
tos de irrigação e cisternas. O obje-
tivo, p ropa lado pelo governo, é 
manter uma estrutura permanente 
de fornecimento de água para o 
polígono das secas. 

Nesta semana, o ministro inte
rino da Fazenda, Mailson da Nó
brega, apresenta ao presidente da 
República as queixas do empresa-
riado ao pacote fiscal, assim como 
de diversos setores da sociedade 
descontentes com as mordidas do 
leão. Apesar de não oferecer gran
des esperanças, Mailson garantiu, 
pelo menos, que vai fazer chegar 
essas queixas a Sarney. 

Também a par t i r de hoje, o 
tempo começa a contar para Sar
ney, que prometeu, no bojo do pa
cote, promover profundos cor tes 
nas despesas públicas até o dia 31 
de janeiro. A promessa do presi
dente foi reiterada pelo ministro-
chefe do Gabinete Civil Ronaldo 
Costa Couto, para q,nem 1988 será 
um ano de vacas inagras para o 
governo. Segundo/xpressão do mi
nistro, governo | i^ ) é só alegrias e 

não hesitará em "fechar as tornei
ras" do desperdício. 

No entanto, entre as promessas 
e os cortes efetivos de gastos no 
governo há uma distância muito 
grande. Um relatório do Tribunal 
de Contas da União, divulgado na 
semana passada, atesta a criação 
de 86 órgãos na administração pú
blica federal, direta ou indireta, no 
biénio 86/87. Apenas oito órgãos fo
ram extintos pelo governo nesse 
período, de acordo com o TCU, que 
informa ainda a soma de recursos 
movimentados pelos 2.614 órgãos 
do governo neste ano: Cz$ 7,6 tri
lhões, ou seja, Us$ 106,74 bilhões-

Reveillon a peixe e licor 

Em São Luís, vestido com uma 
camisa esporte e de ténis, Sarney 
falou que passou esse tempo des
cansando, lendo romances, e que o 
seu reveillon foi na ilha em compa
nhia dos pescadores "comendo 
peixe-pedra (muito comum no Ma
ranhão) e bebendo licor". 

Falou de economia e de políti
ca. "Nasci político e vou morrer 
político", lembrou Sarney, para 
quem "a política só tem a porta de 
entrada" e que "ninguém pode go

vernar um país sem o apoio dos 
partidos políticos, principalmente 
agora que o Brasil está numa de
mocracia". 

Na sua opinião, o Brasil sente 
falta de partidos políticos fortes, 
com tradição, observando que ,lx> 
que vemos hoje são partidos ainda 
com formações regionais, sem uni
dade e homogeneidade". Acres
centou que isso dificultou o seu go
verno "pois, ao invés de um progra
ma partidário, só tínhamos um ro
teiro da Aliança Democrática, que 
eu procurei seguir fielmente". 

"Eu entrei para o cargo para o 
qual não havia sido escolhido, 
usando um programa que também 
não havia escolhido", desabafou 
Sarney, reconhecendo que isso fpi 
"uma lacuna no meu governo". Mas 
agora ele acha que já a preencheu 
através de um programa, como o 
macroeconómico. "Nós saímos pa
ra um orçamento unificado que.é 
uma visão das contas públicas inte
grais e transparentes." Mas ele não 
•quer que isso seja um instrumento 
para ficar cinco anos no cargo, e 
insistiu em reafirmar que o seu 
tempo de mandato "nunca foi um 
problema pessoal". 


