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andato: 
Sarney comanda a 

nova ofensiva. 
* O presidente José Sarney reuniu on

tem, em Brasília, o comando político do 
governo para iniciar uma nova ofensiva na 
Constituinte e garantir a aprovação do 
mandato de cinco anos nas disposições 
transitórias da nova Carta, que começam a 
sèr votadas no final do mês ou início de 
junho. A ofensiva, segundo justificou um 
assessor direto de Sarney, é necessária 
porque o governo prevê dificuldades para 
rearticular o Centrão. 

Na avaliação do Planalto, os cinco anos 
de mandato para Sarney estão assegura
dos, mas o governo tem, "por questão de 
honra", de obter uma margem tranquila de 
votos. Dificilmente, porém, a soma dos vo
tos atingirá a casa dos 314, como aconteceu 
há um mês durante a votação do mandato 
dos futuros presidentes da República, con
forme previsões feitas dentro do Planalto. 

Na reunião de ontem, Sarney oiiviu su
gestões dos ministros Ronaldo Costa Couto 
(do Gabinete Civil), António Carlos Maga
lhães (das Comunicações), Hugo Napoleão, 
(da Educação), Prisco Viana (da Habitação, 
Urbanismo e Meio Ambiente), Jáder Barba-
lho (da Reforma Agrária), além dos líderes 
do governo na Câmara, Carlos SanfAnnna 
(PMDB-BA) e no senado, Saldanha Derzi 
(PMDB-MS). 

O Planalto, no entanto, não fez nenhum? 
comentário sobre a chuva de decretos, assi
nados por Samey e pelo ministro António 
Carlos Magalhães, concedendo canais de 
emissoras de rádio em vários estados. Às 
vésperas da votação do sistema de governo 
e duração de mandato dos futuros presi
dentes, no mês passado, o mesmo fenómeno 
foi registrado. Para ilustrar, só ontem fo
ram concedidas autorizações para as se
guintes emissoras: Rádio Boas Novas (de 
Esperantinópolis, Maranhão), Radio Cidade 
Castelo (dé Castelo, Piauí), Rádio Difusora 
(de Rio Real, Bahia), Rádio Clube (de Reali
za, Paraná), Rádio Chopinzinho (de Chopin-
zinho, Paraná), Rádio Danúbio Azul (de San
ta Izabel do Oeste, Paraná), Rádio Guaíra 
(de Guaíra, Paraná), Rádio Cinderela (de 
Campo Bom, Rio Grande do Sul), e Socieda
de Rádio Guarujá (de Florianópolis, Santa 
Catarina). 


