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Sarney aconselha Itamar a assumir comando 
O senador José Sarney 

(PMDB-AP) aconselhou o presi
dente Itamar Franco a assumir o 
mais rápido possível o comando de 
uma agenda política que inclua o 
processo de reforma constitucional 
e a negociação com o Congresso 
Nacional de um programa de refor
mas sociais e económicos. O conse
lho foi dado por Sarney ontem ao 
próprio Itamar, depois de ouvir de
sabafos do Presidente sobre as difi
culdades que o governo enfrenta na 
área social, económica e, principal
mente, política, provocadas pelos 
ataques de candidatos à Presidên
cia. O ex-presidente chegou a ser 
duro com Itamar, sugerindo uma 
reação imediata e firme. Sarney 
lembrou que o cargo de presidente 
da República exige sacrifícios e que 
Itamar não deve fugir às responsa
bilidades de assumir o comando 
político. 

"A Presidência é um cargo que 
exige sacrifícios muito grandes. O 

(Congresso Nacional deseja ajudá-

lo, mas ele tem que assumir a lide
rança de uma agenda política que 
estabeleça um núcleo de coesão e 
apoio a um programa que o gover
no possa executar", sugeriu 
Sarney. 

O primeiro passo que o presi-
' dente Itamar deve dar, na opinião 
de Sarney, é assumir a condução do 
processo de revisão constitucional,, 
a discussão das leis complementa
res que impliquem em reforma po
lítica, e depois se preparar para en
frentar o processo de sucessão pre
sidencial. "O Presidente não pode 
ficar à revelia desse processo, não 
pode correr disso. É da liderança 
desse processo que nascerá a gover-
nabilidade, o equilíbrio e a esperan
ça", cobrou Sarney. 

Nos desabafos feitos aos ami
gos Sarney e José Aparecido, em
baixador do Brasil em Portugal, 
que também participou do almdço 
no Planalto, Itamar Franco disse es
tar "magoado com injustiças e des-

lealdades", mostrou-se preocupado 
com o que chamou de "precipita
ção" das candidaturas à Presidên
cia, mas não chegou a citar os no
mes de Maluf e Brizola, que tem 
atacado com mais veemência o go
verno. Sarney igualmente mostrou-
se preocupado com a largada da 
corrida sucessória antes mesmo do 
plebiscito. "O lançamento dessas 
candidaturas é um desserviço à Na
ção. Nessa corrida, os políticos não 
se preocupam mais com os proble
mas do País", disse Sarney. 

Nas quase duas horas de con
versa, Sarney disse achar correta a 
preocupação de Itamar Franco com 
a área social e considerou um de
sastre a extinção de programas so
ciais pelo ex-presidente Fernando 
Collor. A Itamar ele manifestou sua 
preocupação com o aumento da re
cessão e o acelerado ritmo de dimi
nuição dos investimentos externos 
no País e com a marginalização do 
Brasil no plano internacional. 
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