
Sarney quer 
o início de uma 

fase de 
conciliação 

Uma nova fase de entendimentos, entre 
o PMDB e o PFL, e entre o Executivo e a 
Assembléia Nacional Constituinte. É o que 
o presidente José Sarney pretende ter inau
gurado, ontem, com a reunião de seu Minis
tério e seu pronunciamento à Nação, a crer 
nas afirmações do porta-voz do Palácio do 
Planalto, Antônio Frota Neto. 

Aliviado, de acordo com o porta-voz, de
pois da reunião ministerial — e a nomeação 
posterior de Marcos Freire para o Mirad, ao 
que parece, não interferia nesse estado de 
ânimo —, Sarney não hesitou em assumir 
espírito de festa, convocando, para hoje â 
noite, para um jantar na Granja do Torto, 
cerca de 60 constituintes, entre os presiden
tes do PMDB e do PFL e coordenadores das 
bancadas dos dois partidos. Também o se
nador e líder peemedebista na Constituin
te, Mário Covas, foi convidado e aceitou, 
segundo o porta-voz presidencial. Só cabe 
verificar se Covas trocaria o jantar na Gran
ja do Torto pelas comemorações da posse 
de Dante de Oliveira (e manifestações pelas 
diretas em 88) em Cuiabá, também hoje — 
ou se conseguiria o prodígio de conciliar 
ambas as festas. 

A intenção de Sarney de reaproximar-
se da Constituinte transpareceu, de fato, em 
várias passagens de seu pronunciamento, 
durante a reunião ministerial de ontem. Por 
exemplo, ele cobrou compromissos dos par
lamentares para a montagem de uma "nova 
ordem jurídica, que livre o Pais dos abalos 
institucionais". Sarney está seguro, segun
do Frota Neto, de que seu discurso teve 
"boa receptividade" junto â classe política, 
governadores inclusive, tendo recebido vá
rios telefonemas de apoio. E espera degus
tar melhor essa acolhida no jantar de hoje. 

De acordo com porta-voz, dando por en
cerrada a questão do mandato de cinco 
anos, o presidente sente-se fortalecido pela 
influência dos governadores junto âs suas 
bancadas, e pelos sinais de obediência das 
principais lideranças da Aliança Democrá
tica nos assuntos de governo. 

Plane Iconomico 
Por sua vez, o senador Carlos Chiarelli 

(PFL-RS), único líder convidado para a reu
nião ministerial de ontem a deixar o Palá
cio do Planalto pela porta da frente, onde 
estavam os jornalistas — diversamente do 
que aconteceu com seu colega de partido 
José Lourenço e os peemedebistas Luís 
Henrique e Fernando Henrique Cardoso —, 
confessou "perplexidade" diante da grave 
situação do Pais. E adiantou que o novo 
plano econômico em elaboração pelo Minis
tério da Fazenda pode, num primeiro ins
tante, não contar com a simpatia ou os 
aplausos da população; Mas, segundo o se
nador do PFL, os políticos devem atuar nu
ma perspectiva otimista de que a inflação 
pode chegar â taxa de 10% ao mês até o final 
do ano. 

Opin ião d * Ulysses 

Ontem, o presidente do PMDB, da Cons
tituinte e da Câmara Federal, Ulysses Gui
marães, classificou como "bastante positi
va" a postura de Sarney durante a reunião 
ministerial. "Estou certo de que a soma de 
esforços, no sentido de uma participação 
maior, fará com que a Constituinte corres
ponda âs expectativas, mais do que isso, âs 
necessidades do povo brasileiro", opinou 
Ulysses. Ele só tomou conhecimento, segun
do disse, do discurso do presidente à tarde, 
através de uma gravação levada ao seu ga
binete. Durante a reunião ministerial, Ulys
ses presidia a reunião da executiva do par
tido. 

Já para o deputado Roberto Cardoso 
Alves (PMDB-SP), o partido tem obrigação 
moral e ética" de apoiar o governo de Sar

ney. Cardoso Alves lembrou que o PMDB 
tem 15 ministros neste governo, alegando 
que abandoná-lo neste momento difícil se
ria como "ratos abandonando o navio". 

Jáder Barbalho 

Por sua vez, o ex-governador Jáder Bar
balho, do Pará, negou ontem em Belém que 
pretendia liderar um grupo de políticos da 

[região amazônica para fazer oposição ao 
esidente Sarney. 
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ri i tomando posse, por pouco tampo. Reunião do PMDB: tom consenso. 

Y~^ e ° presidente Sarney mandar di-
^^nheiro para Minas Gerais e para os 
r*-' demais Estados nós vamos colocá-lo 
como o rei deste Brasil", disse, ontem em 
Belo Horizonte, o governador mineiro 
Newton Cardoso, assumindo a disposi
ção de trocar, por recursos federais, seu 
apoio ao mandato de cinco anos. Entre
tanto, o plano de Sarney de governar por 
cinco anos pode ter fracassado. Segundo 
um político ligado aos militares, essa 
exigência do presidente foi forçada por 
pressões do Exército, que, diante da 
atual crise de autoridade do Planalto, 
desconfia da validade do empreendi
mento. 

Antes de viajar a Brasília, onde ti
nha audiência marcada com o presiden
te Sarney, o governador mineiro disse 
que essa troca de apoio por recursos do 
governo "visa a paz social", e ressaltou 
que defende "uma trégua política e eco
nômica de todos com o governo federal, 
até que o País retome a tranqüilidade". 
Mas apesar, de sua disposição de apoiar 
Sarney, o governador frisou que 
não pretende pressionar^ 
os constituintes de seu * 
Estado a votar, "as 
sim ou assado", 
em qualquer tema 
constitucional. "A ban
cada mineira na Constituinte 
(especialmente a do PMDB), é altanei 
ra, inteligente, competente e sabe co
mo votar", disse Newton Cardoso. 

Sobre seu encontro com Sarney, o 
governador disse que pretendia discutir 
"a situação crítica que os Estados estão 
vivendo". Esse mesmo assunto seria 
abordado também por Cardoso com o 
presidente da Constituinte, da Câmara e 
do PMDB, deputado Ulysses Guimarães, 
e com o ministro do Exército, general 
Leônidas Pires Gonçalves. "Vamos pro
curar uma luz no fim do túnel para 
ajudar os Estados", explicou Cardoso. 

Pressão M i l i t a r 

A exigência de Sarney por cinco 
anos de mandato foi forçada por uma 
pressão do Exército, que continua teme
roso de uma vitória eleitoral de Brizola, 
informou um político muito ligado aos 

Ei, ei, ei. 
Sarney 

é o nosso 
rei... 
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ministros militares, principalmente ao 
chefe do SNI. Entretanto, segundo essa 
fonte, o tiro pode ter saído pela culatra. 
"A falta de autoridade do presidente, a 

incapacidade administrativa do gover* 
no e até a falta de visão política e a 
falta de gosto pelo poder de Sarney es 
tão dificultando as coisas a cada dia", 
acrescentou. Em sua opinião, do jeito em 
que a situação ficou, nem mesmo os mi
litares têm certeza da validade do em
preendimento a que se lançaram, nem se 
será possível esticar o atual governo. 

"Tenho conversado com muitos mi
nistros e assessores", continuou, "e o am
biente é de pasmo. Um deles reclamou 
da indecisão do presidente, que deixa 
tudo para depois e acaba não decidindo 
nada". 

A exigência de cinco anos de mada-
to feita por Sarney também não conven
ceu os mineiros. Pesquisa do Instituto 
Vox Populi, realizada entre 23 e 25 de 
maio, em Belo Horizonte, mostrou que 
55,2% dos mineiros desejam diretas-já 
neste ano. Apenas 8,8% dos consultados 
apoiaram o madato de cinco anos. 

Golpe 

O general Antônio Carlos de Andra-
da Serpa disse ontem (em reunião na 
Associação Brasileira de Imprensa) que 
o País pode correr o risco de um "segun
do Estado Novo", e aconselhou um 
maior cuidado por parte dos militares 
"para não se prestarem a aventuras li-
berticidas, como aconteceu em 1937, 
quando o dr. Getúlio Vargas levou os 
chefes militares ao Estado Novo". 

Serpa afirmou ainda que as "For
ças Armadas têm uma longa experiên 
cia, e nos últimos 20 anos sofreram um 
extraordinário desgaste no poder". Por 
isso ele acredita que os militares devem 
precaver-se contra a promoção de qual
quer empreendimento duvidoso. 

Reacionário 

O presidente do Tribunal Federal de 
Recursos, ministro Lauro Leitão, foi 
classificado, ontem, pelo deputado Her 
mes Zanetti (PMDB-RS) como pertencen
te ao grupo dos "direitistas, conservado
res e reacionários". Zanetti condenou a 
declaração do ministro de que a Consti
tuinte não tem competência para alte
rar a duração do mandato do presidente 
Sarney. 
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