
Jornal de Brasília 

Sarney agrega 
extremos na 
assessoria 

Assessores, conselheiros', 
amigos. Nenhum Presidente da 
República escapa desta trilogia. E 
é esta também a trilogia na qual 
se apoia o presidente José S arney. 
Um detalhe chama .a atenção: p 
Presidente mantém laços profis
sionais e pessoais com pessoas 
ideologicamente tão distintas que 
seria difícil imaginá-las num con-

' senso. Do ministro das Comuni
cações, António Carlos Magalhães, 
ao irrequieto assessor de imprensa 
internacional, Napoleão Sabóia e 
ao poeta Ferreira Gullar, todo este 
universo tem acesso direto ao 
presidente Sarney. Discutem, 
criticam, aconselham e participam 
ativamente do problemático jogo . 
do poder. 

A entourage do Presidente dá 
República é integrada por homens 
que se enquadram em categorias 
diferentes. Há os conselheiros defl 
militância político-partidária; os 
conselheiros atualmente sem cargo 
ou função política e há os: simples
mente, amigos, além dos asses> 
sores especiais. 

No primeiro grupo, tem se des
tacado, nos últimos tempos, o 
ministro António Carlos Maga* 
lhães..Conhecido por seus gestos e 
declarações contundentes, é um 
adversário forte da chamada "es ; 
querda do PMDB". Desfruta dé 
uma ligação invejável: amigo de 
Roberto Marinho, o comandante 
das organizações Globo. È, talvez, 
o mais influente dos conselheiros 
de S arney. 

Conterrâneo do ministro das 
Comunicações, o baiano Prisco 
Vianna, ministro da Habitação, e 
mais discreto. Trabalha nas en} 
trelinhas, nos bastidores. ^ 

Conquista 

Sem passado que o ligasse ab 
presidente Sarney, o ministro da 
Indústria e Comércio, José Hugo 
Castello Branco, conquistou a con
fiança do Presidente. Ainda entre 
os conselheiros, encontram-se b 
líder do Governo na Câmara dos 
Deputados, Carlos S ant'Anna 
(PMDB-BA), que já militou 
com Sarney na antiga Arena; o 
paulista Roberto Cardoso Alves, 
também do PMDB e o senador 
Lourival Batista. 

Na categoria de assessores, o 
mais importante deles é também 
aquele que chegou por último. 
Trata-se do ministro — aposen
tado — do Tribunal de Contas da 
União, Thales Ramalho. 

Seguem-se os assessores es
peciais. Luís Guttemberg, jornalis
ta e proprietário de dois jornaiá, 
José (semanal) e Repórter DF. Há 
Napoleão Sabóia, também jor
nalista, assessor de imprensa in
ternacional, ' ' ' i 

O também maranhense Joa
quim Campelo é outro assessor es
pecial. Co-autor do dicionário do 
Aurélio, o "Aurelião", assessora .o 
Presidente nos discursos, redige e 
ouve confidências. Encerra este 
grupo o poeta e pintor Virgílio 
Costa, responsável pelo projeto 
" Memória S arney". 

Amigos 

Eles não têm mandato, influen
ciam a vida nacional em suas 
diferentes áreas de atuação e 
guardam entre si uma unidade: são 
amigos desinteressados do Pre
sidente. Discordam de Sarney 
nas questões políticas mas dão pal
pites. O primeiro é o jornalista 
Carlos Castello Branco, o "Cas
telinho". E um dos poucos que 
pode chamar o Presidente para 
'' puxar- lhe a s orelhas' 

Autor do "Poema sujo", Fer
reira Gullar é amigo e conselheiro 
do presidente Sarney. Poeta e 
militante do PCB é também dis
creto e quando visto nos corredores 
da Presidência, responde: "Vim 
distrair o Presidente' . : 

Esta entourage se fecha com 
três familiares: Jorge Murad, o 
secretário particular, Fernando 
Sarney, sem cargo na Presidência 
da República e Cláudio Macieira, 
assessor especial do Presidente. ' 

Murad polemiza opiniões a seu 
respeito. Politicamente conserva
dor, vem se afastando aos poucos 
de Sarney. Fernando Sarney, que 
assessora informalmente o Pre
sidente e costuma passar tem
poradas em Brasília (ele mora em 
São Luís), quando percebe quep 
pai vive momentos difíceis. ^ < 

O outro familiar e também as
sessor é o médico Cláudio Macieira, 
irmão da senhora Marly Sarney. 
Desconhecido na imprensa, 
Cláudio acompanha o dia-a-dia do's 
Palácios do Planalto e Alvorada. 
Conhecido por sua defesa de tese^s 
nacionalistas, atua como equilíbrio 
entre os a ssessores- familiares. í 

Este grupo, restrito, apesar dás 
diferenças ideológicas e de interes
ses, guarda, entretanto, um ponto 
comum: fidelidade ao Presidente je 
está disposto, a qualquer preço, ia 
preservar a imagem de Sarney. 


