
Sarney apoia 
devassa, diz 

ministro 
Porto Alegre "O Presidente Jo 

sé Sarney não teme devassa em 
sua administração. Ao contrário, 
acha até que deve ser feita porque 
seu Governo sempre quis a probi
dade administrativa". A declara
ção foi feita ontem pelo ministro 
chefe do Gabinete Civil deputado 
Luís Roberto Ponte, a respeito de 
anúncio de que o novo Governo de
sencadeará uma "Operação pega-
ladrão" e promoverá uma investi
gação dos atos do atual Governo. 

— E o Brasil que deseja isso e o 
presidente acha que se houve cor
rupção os responsáveis precisam 
arcar com seus atos — afirmou t 
par lamentar , encarregado pelo 
presidente de encaminhar a transi
ção para o futuro Governo. 

Disposto a facilitar o entendi
mento com a equipe do presidente 
eleito, Ponte vai sugerir a Sarney, 
inclusive, que o Governo Federal 
providencie "um ou dois" locais pa
ra que a nova equipoe possa traba
lhar com tranquilidade. Ele não 
quis antecipar que locais seriam 
esses, mas admitiu que a Fundação 
Getúlio Vargas, usada pelo presi
dente Tancredo Neves antes do iní
cio do governo, possa novamente 
vir a ser utilizada. 

O ministro considerou positi
vas as declarações de Collor em 
sua entrevista coletiva e acredita 
que ele manteve, ao menos, coerên
cia com as promessas feitas na 
campanha eleitoral: 

— Ele não poderia entrar em 
detalhes porque isto só pode se fei
to depois de instalado o Governo. 

Tempo 
O parlamentar também enten

de que o fato de ter descartado pie 
namente a antecipação de sua pos 
se, é uma demonstração de que 
Collor precisa de tempo para com
por sua equipoe ministerial e pre
parar as medidas que serão toma
das logo no início da nova 
administração. 

— Não quero participar do novo 
governo, mas garanto que estou 
torcendo, e o presidente Sarney é 
da mesma opinião, pelo seu pleno 
êxito no plano económico — afir
mou, acrescentando que as diver
gências pessoais entre o presidente 
atual, que se sente injuriado e ca 
luniado por acusações de campa
nha, e o eleito serão resolvidas na 
Justiça. 

Segundo o parlamentar, o Go
verno federal está voltado para a 
cooperação com a nova equipe para 
o êxito de seu trabalho, que signif-
ca o êxito do País. 

O presidente Sarney vai torcer 
pelo sucesso do presidente Collor — 
garantiu Luís Roberto Ponte. 

O parlametar não crê que me
didas como a venda de mansões e 
apartamentos funcionais tenham 
alguma repercussão no controle da 
inflação, mas entende que mostra 
"uma linha de acabar com os ami
gos do rei". O combate à inflação, 
em sua opinião, representará sacri
fícios para todos, como o próprio 
Collor já admitiu ao prever uma re
cessão no início de seu governo. 

Ailton c Freitas 

Ponte: presidente sem medo 


