
Sarney: o governo está trabalhando 
"Não há paralisação do governo: tudo 

está funcionando, os ministros estão toman
do as decisões", disse ontem o presidente 
interino José Sarney ao deixar o Hospital 
de Base, onde foi para a sua visita de rotina 
à família do presidente Tancredo Neves. 
Sarney chegou em companhia do presiden
te da Câmara, Ulysses Guimarães, às 19h30 
e 15 minutos depois deixou o hospital infor
mando que jantaria com Ulysses. 

"Todos acreditam que o presidente terá 
alta esta semana. Estou vindo para cumprir 
lima rotina que tenho feito todos os dias, e o 
aspecto do presidente é o melhor possível, 
como todos pudemos ver nas fotografias", 
acrescentou Sarney. Ele repetiu que tem 
procurado poupar o presidente, não levan
do a ele os problemas que qualquer admi
nistração sempre tem, e que "os médicos 
têm responsabilidade para indicar o mo
mento oportuno em que ele poderá tomar 
posse". 

O presidente interino só pretende con
versar com Tancredo Neves quando este 
estiver recuperado e liberado pelos médi
cos. Ontem, Sarney enviou uma carta pes
soal a Tancredo, através do filho Tancredo 
Augusto, em resposta à mensagem que lhe 
foi enviada sábado pelo presidente. A as-
sessoria do vice-presidente não forneceu 
informações sobre o teor da carta, afirman
do que isto caberia aos auxiliares de Tan
credo. 

Outro indício da boa recuperação do 
presidente da República está no fato de que 
José Sarney começou a preparar o gabinete 
da Vice-Presidência da República, localiza
do na Câmara dos Deputados, onde preten
de passar diariamente a manhã ou a tarde, 
tão logo Tancredo'assuma suas funçjies. 

Sarney está inclinado a manter a estru
tura funcional que serviu a Aureliano Cha
ves, mesmo porque a ampliação do gabinete 
é difícil em razão do pequeno espaço. Em 
breve ele deverá escolher assessores para 
as áreas política, econômica, de imprensa e 
relações internacionais. Sua secretária par
ticular, Roseana Sarney Murad. já se insta
loujioga_bine_te^_Câ_mara. 
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Sarney (aqui com Mauro Borges): o governo trabalha „e, sempre atento à Constituição, ataca as mordomias. 

0 decreto 
secreto do 
governo, 
criticado 

e revogado. 

O ministro-chefe do 
Gabinete Civil, José 
Hugo Castelo Bran
co, confirmou ontem 
que em vir tude de 
um "equívoco admi
nistrativo" foi torna
do secreto um decre
to assinado pelo pre
sidente interino Jo
sé Sarney, que dis
punha sobre o retor
no à ativa de gene

rais que vinham servindo nos últimos anos 
no SNI. Reconhecida a falha involuntária, o 
ministro informou através de seus assesso
res que o mesmo decreto será divulgado 
ostensivamente na edição seguinte do Diá
rio Oficial. 

O decreto reservado foi objeto de co
mentários críticos no Congresso por parte 
da liderança do PDS e motivou uma ligação 
do líder do PMDB, deputado Pimenta da 

Veiga, para o Palácio do Planalto. O chefe 
do Gabinete Civil reconheceu o lapso de sua 
assessoria e forneceu todos os esclareci
mentos necessários ao líder governista para 
fazer uma explanação sobre o assunto à 
bancada do partido e ao plenário. 

O decreto secreto do novo governo foi 
publicado no Diário Oficial do último dia 19 
sob o n° 13. Depois de receber as informa
ções do Palácio, Pimenta da Veiga voltou ao 
plenário e explicou que o decreto já foi 
anulado. E, sem esconder sua contrarieda-
de com o episódio, fez "votos para que esse 
expediente não seja mais utilizado, por sua 
inutilidade". 

O líder do PMDB disse que José Sarney 
baixaria um "decreto público anulando o 
secreto: "Não havia sentido no decreto re
servado, inclusive porque essa medida já 
tinha sido divulgada pela imprensa". Mas 
as explicações de Pimenta da Veiga não 
evitaram que o PDS atacasse. 

"A Nova República está operando com 

os mecanismos da velha. Deve haver algu
ma razão de Estado para tal, reconheço, 
mas é uma contradição entre o discurso da 
campanha e a ação do governo", notou Pris
co Viana, acrescentando que se perdeu "ex
ce len te oportunidade de manifestar con
fiança no Congresso. Foi um erro político 
grave". 

O deputado malufista Haroldo Sanford 
denunciou a "prafica espúria" de legislar 
da Nova República, enquanto o senador 
Murilo Badaró resumiu: "O decreto secreto 
é uma fantástica aberração, pois um dos 
postulados do Direito é a publicação da nor
ma legal". 

O decreto revogado atribuía a chefia 
das agências ido SNI no Rio e em São Paulo 
e a subchefia da agência central do órgão 
apenas a oficiais da patente de general-de-
brigada, e o novo decreto anula tal disposi
tivo permitindo que essas funções sejam 
exercidas por oficiais superiores — tenen
te-coronel e coronel. 

As mansões 
são dos 

ministros. 
(Mas sem 

mordomia.) 

Os ministros*do go
verno foram autori
zados o n t e m pelo 
chefe do Gabine te 
Civil da Presidência 
da República, José 
Hugo Castelo Bran
co, por o r d e m do 
pres idente interino 
José Sarney a "ocu
par "a título provisó
rio" as res idênc ias 
oficiais que já se en

contram com suas instalações em funciona
mento. 

"A ocupação", diz o aviso circular assi
nado por Castelo Branco,"deve ser fe i tade 
forma compatível com as diretrizes de aus
teridade baixadas pelo governo, proibida a 
aquisição de novos móveis, utensílios é-bb 
jetos de decoração, bem como qualquer re 
forma do imóvel à custa do Tesouro. , 

Até que a questão destes imóveis seja 
resolvida em caráter definitivo, ao final de 
cada mês o inquilino deverá encaminhar ao 
ministro Extraordinário para Assuntos de 
Administração a contabilidade de todas as 
despesas realizadas, para subsidiar os estu 
dos que se realizam no âmbito da comissão 
de avaliação das remunerações indiretas da 
administração pública. 

Ainda ontem Sarney recomendou ao 
chefe do Gabinete Civil que entre em conta
to com todos os seus colegas de Ministério, 
chamando a atenção para a diretriz gover 
namental de que não mais serão suportados 
abusos com a utilização de carros do serviço 
público para a solução de problemas parti
culares. '. \ 

Ao receber domingo, em sua residência 
oficial — Palácio do Jaburu —, o presidente 
do Partido da Frente Liberal, senador Jor 
ge Bornhausen, e o ministro da Educação, 
senador Marco Maciel, Sarney deu um 
exemplo do que será a austeridade que pre 
tende imprimir durante o exercício do po
der. Serviu uísque escocês, mas sua esposa 
Marly, fez questão de observar: "Este é do 
nosso próprio estoque". .'"r. 
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