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Política 
SUCESSÃO 

Ministros e governadores próximos ao presidente 
(a exceção foi o pernambucano Miguel Arraes) elogiaram a fala de Sarney à 

Rede Bandeirantes. Mas para os presidenciáveis, 
ele nada mais fez do que tentar explicar o inexplicável. 

JORNAL DA TARDF — 1. 

0 irritado Sarney só 
seu pessoal 

ao 
A maioria dos presidenciá

veis viu mas não gostou do pro
grama "O presidente responde", 
levado ao ar anteontem pela TV 
Bandeirantes, onde Sarney reba
teu as críticas feitas pelos candi
datos à sua sucessão no debate 
promovido pela mesma emissora 
na segunda-feira da semana pas
sada. "Sarney tentou justificar o 
injustificável. Não é papel dé um 
presidente ir melancolicamente à 
tevê dizer que está órfão de pai e 
mãe", disse Lula (PT), para quem 
"é inadmissível que ele tenha ido a 
Paris levando 200 pessoas". 

"No seu desabafo, em vez 
de tranqüilizar o País, Sarney in-
tranqüilizou a todos", analisou o 
candidato do PTB, Affonso Ca
margo. Para ele, Sarney deveria é 
ter convocado os presidenciáveis 
"para colocá-los numa linha con
vergente, estudar formas de con
trolar a hiperinflação e resolver os 
problemas do País nesses últimos 
oito meses de seu governo". O 
candidato do PDS, Paulo Maluf, 
concordou com Lula — as respos
tas de Sarney foram "explicações 
do inexplicável" — e culpou o 
presidente pelos abusos na viagem 
á Paris. 

\ Segundo Paulo Maluf, ao se 
\ dizer uma vítima do Congresso, 
1 Sarney arranjou um "jeito de des

culpar a incompetência de um go-, 
; verno falido, sem respeito". E, ao 
'I responsabilizar os oligopólios pe

la inflação, Sarney também errou, 
i ria opinião de Maluf: "O governo 
! não pode assistir impassível para 
j depois criticar. O governo é um 

organismo vivo, que tem de agir, 
j de intervir, e não aceitar um des-
') ses abusos com medo de mexer na 
\ ferida desses marajás". 

Já o presidenciável do PDT, 
\ Leonel Brizola, nem perdeu tem-
1 po diante da tevê. Preferiu uma 

reunião do partido. Segundo Bri-
Í zola, não era "relevante" assistir 

ao programa: "O presidente per- [ 
deu muito de sua significação a 
esta altura dos acontecimentos". 

Esses gostaram 
Muitos governadores apro

varam a performance de Sarney na 
tevê. O primeiro a telefonar para 
o Palácio da Alvorada para elo
giar o programa foi Miguel Ar- , 
raes (PMDB), de Pernambuco. O 
mesmo fizeram Moreira Franco 
(RJ) e Álvaro Dias (PR), ambos 
também do PMDB. "Foi um pro
nunciamento positivo, porque 
Sarney transmitiu sinceridade em 
cada frase, em cada expressão", 
analisou o governador baiano Ni
lo Coelho (PMDB). Os governa
dores do Mato Grosso, Carlos 
Bezerra, e do Rio Grande do Nor
te, Geraldo Melo, também gosta
ram do programa. 

Idêntica aprovação Sarney 
conseguiu de seu Ministério: "O 
presidente foi objetivo e enérgi
co", disse Roberto Cardoso Al
ves, do Desenvolvimento Indus
trial. "A entrevista teve o tom 
veemente de quem acredita no que 
diz", analisou Oscar Dias Corrêa, 
da Justiça. "O presidente mostrou 
as dificuldades do governo e do 

I País neste momento. Foi muito 

esclarecedor", disse Reinaldo Ta
vares, dos Transportes. "O presi
dente demonstrou ser um líder e 
um democrata. Democrata por
que respondeu a todas as pergun
tas. Líder porque demonstrou to
tal conhecimento dos assuntos 
tratados", concluiu Leônidas Pi
res Gonçalves, do Exército. 

De qualquer forma, com ou 
sem aprovação geral, Sarney pre
tende usar a tevê sempre que pre
cisar defender-se de acusações. A 
garantia foi dada, ontem, pelo lí
der do governo na Câmara, Luís 
Roberto Ponte (PMDB), para 
quem o expediente usado segun
da-feira, com o programa na Ban
deirantes, deverá tornar-se rotina. 


