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" O presidente José 
Sarney acha que tem 
assessor falando de
mais", observou on-
itern o porta-voz do Pa
lácio do Planalto, Fer-
jnando César Mesqui
t a , para quem são co
muns os desencontros 
de opiniões do próprio 
[presidente com mem-
ibros do governo de se
gundo e terceiro esca- « . . - . 
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Para o porta-voz o que acontece é um inte-; 
resse de alguns dos funcionários em tentar fa-p» 
zer prevalecer idéias que têm sobre vários as 
suntos, antes de o presidente ter-se decidido a 
respeito deles. Ele entende, porém, que há difi 
culdades em se homogeneizar as declarações 
porque "o governo é democrático". "A vaidade 
intelectual é muito grande", salientou o porta 
voz, revelando ainda ter presenciado várias si 
tuações em que ministros, na ante-sala do presl 
dente da República, dão como certa determina
da decisão e ao final da audiência têm a posição 
alterada em razão da posição do presidente 
José Sarney. 

Com a participação de funcionários do go 
verno — especialmente os do segundo e tercei 
ro escalões — em programas de televisão e em 
entrevistas, normalmente identificados como 
"alta fonte", segundo o porta-voz Fernando Cé
sar, são apresentadas idéias que eles têm, sobre 
um determinado assunto, ©mbora elas não se
jam um reflexo da opinião do presidente 

O porta-voz presidencial considera que 
"tem assessor falando muita bobagem e isto 
cria uma histeria", porque, segundo ele, "não 
são tornadas públicas ddecisões do governo, 
mas intenções de algumas pessoas" 

As declarações que são feitas pelos asses
sores, através dos veículos de comunicação SO' 
ciai, não podem ser contidas até porque, de 
acordo com Fernando César, muitos se escon 
dem no anonimato. Ele reconhece que é difícil 
controlar o boicote ao governo dentro e fora 
dele. "Em muitos lugares a estrutura que existe 
é a que foi herdada", completou. 

Nesta segunda-feira, quando se comemora 
o Dia do Funcionário Público, segundo o porta-
voz, o presidente Sarney vai ficar trabalhando 
em casa, no Palácio da Alvorada. 


