
Sarney lamenta o processo de "destruição da Federação" 

Sarney distribui cartilhas 
Senador faz agrado a prefeitos de olho em 98 

O presidente do Senado, Jo-
1 sé Sarney (PMDB-AP), come

çou a distribuir ontem para todos 
os prefeitos do País uma cartilha 
dando orientações sobre como 
obter verbas do Governo Fede
ral. O "Novo Manual de Orien
tação aos Prefeitos" é uma pu-

( b l i c a ç ã o oficial do Senado e, se
gundo avaliaram parlamentares 
ligados ao senador, representa o 
passo mais concreto de Sarney 
para viabilizar sua eventual can
didatura à Presidência da Repú
blica, em 1998. A cartilha em 
formato de revista tem 221 pági
nas e foi impressa na gráfica do 
Senado. 

O diretor da Secretaria de 
Comunicação do Senado, Fer
nando César Mesquita, infor
mou que a tiragem é de nove mil 
exemplares e que Sarney pagou 
pelo trabalho um preço de custo 
no valor de R$ 2.970,00 — R$ 
0,33 o exemplar. O mesmo ser
viço, sem o subsídio dado aos 
senadores, custaria a terceiros 
R$ 26.730,00 - R$ 2,97 o 
exemplar. 
Imagem — A cartilha foi im
pressa por sugestão do senador 
Ney Suassuna (PMDB-PB), que 
desde a legislatura passada pro
duz um manual semelhante para 

distribuir aos prefeitos da Paraí
ba, onde tem seus eleitores. Na 
apresentação do manual, Sarney 
lamenta que atualmente é prati
cada uma política de enfraqueci
mento do princípio federativo e 
um processo contínuo de des
truição da Federação. "O cami
nho que o País está a seguir não 
é o da descentralização e da au
tonomia dos estados, mas o da 
dependência e da centraliza
ção", afirma. 

Fernando Mesquita nega 
que a publicação faça parte de 
qualquer estratégia eleitoral fu
tura de Sarney e diz que ela é 
uma das diversas iniciativas que 
vêm sendo tomadas para melho
rar a imagem do Senado. "Isso 
não é peça de campanha, é servi
ço de relações públicas", disse. 

Ele explicou que as infor
mações contidas no manual são 
manipuladas atualmente por es
critórios de lobby e que cobram 
verdadeiras fortunas das prefei
turas. "O Senado representa a 
Federação e está fazendo um 
serviço de utilidade pública para 
evitar que as prefeituras sejam 
exploradas pelos escritórios de 
lobby", argumentou. A cartilha 
está sendo enviada também para 
todos os senadores (30 exempla
res) e deputados (3 exemplares). 
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