
Reforma só após eleição 
Confirmado: o presidente José Sarney 

só vai mesmo pensar em reforma -minis
terial após os resultados das eleições de 15 
de novembro, segundo revelou ontem && 
JBr um dos assessores diretos da Presidên| 
cia da República. O mesmo assessor disse 
ainda que no dia 16 haverá "um quadro 
político novo. com uma correção noVaC, 
de forças. Não teria sentido Sarney penssa£> 
em reforma ministerial antes do dia lõ." 

Por outro lado. o ministro Renato Aríí^ 
cher (PMDB-MA), da Ciência e Tecno-Q 
logia. confirmou ontem à tarde ao JBr que 
vai disputar uma cadeira na Assembléia 
Nacional Constituinte, em 86. "Vou dis
putar uma vaga na Câmara Federal, pelo 
PMDB. o meu partido. Pode dizer isso para 
os seus leitores".garantiu, enfático. Outro 
ministro que vai disputar uma das atuais 
479 cadeiras na Câmara Federal é José 
Humberto (PMDB-MG). do Gabinete 
Civil. 

Também vão deixar seus ministérios: 
Paulo Lustosa (PFL-CE). da Desburo-
cratização. Quer ser governador do Ceará. 
Pedro Simon (PMDB-RS). da Agricul
tura. Quer voltar para o Senado. Fernando 
Lyra IPMDB-PE). da Justiça. Deputado 

licenciado pensa ser constituinte. Carlos 
SantAnna (PMDB-BA). da Saúde. É 
deputado licenciado. Quer voltar. Já Af-
fonso Camargo (PMDB-PR), dos trans
portes, senador biônico, que quer agora 
voltar com o voto popular. 

Aluizo Alves (PMDB-RN), da Ad
ministração . Pensa no Senado.' Mas quem 
vai decidir é o partido." poderá. Antônio 
Carlos Magalhães (PDS-BA). das Co
municações. Pode disputar o Senado. 
Roberto Gusmão (PFL-SP).da Indústriae 
Comércio. Quer ser constituinte por São 
Paulo. Aureliano Chaves (PFL-MG).das 
Minas e Energia. Está com um olho no 
Senado e o outro na Presidência da Re
pública, em 1988. 

Waldir Pires (PMDB-BA). da Previ
dência . Pensa no Governo da Bahia. Olavo 
Setúbal IPFL-SP). das Relações Exte
riores. Sonha com o governo paulista, caso 
o ex-presidente Jânio Quadros (PTB-PFL) 
ganhe do senador Fernando Henrique Car
doso (PMDB-SP) a prefeitura paulista. E 
Almir Pazzianotto (PMDB-SP). do 
Trabalho, que é deputado estadual licen
ciado e agora prefere vir para Brasilia. 
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Greves preocupam o presidente 
"Parece que vamos ter muito trabalho pela 

frente esta semana", comentou ontem o pre
sidente. José Sarney, informalmente, com os 
ministros Dilson Funaro. da Fazenda, e Almir 
Pazzianotto. do Trabalho, coordenadores do 
pacto social. Sarney fez uma clara alusão às 
greves dos 400 mil operários metalúrgicos de 
São Paulo, anunciada para terça-feira. ">. e dos 
44 mil economiarios. esperada para o dia 6. em 
todo o Pais. Ontem mesmo, àtarde. Pazzianot
to viajou para São Paulo. 

Funaro e Pazzianotto reafirmaram ontem ao 
JBr que o governo não tem condições de au
torizar os reajustes semestrais de salários aos 
funcionários de empresas de economia mista — 
caso dos economiarios. da Caixa Econômica 
Federal — nem autarquias, nem empresas 
públicas. Tampouco o governo tem condições 
de oficializar os reajustes trimestrais para as 
empresas privadas. "Se isto ocorresse, a 

economia nacional sofreria um desastre", 
garantiu Funaro. 

Os dois ministros que coordenam o pacto 
social — Funaro mais ligado aos patrões e Paz
zianotto à classe trabalhadora — afirmaram 
ainda ter o governo Sarney esperança de que 
patrões e empregados, com a intermediação da 
Justiça do Trabalho. negociem. 

Quanto à questão da jornada de trabalho de 
seis horas, uma das principais reivindicações 
dos economiarios. Pazzianotto reafirmou que 
"essa é uma decisão que depende do Congresso 
Nacional. O líder do PMDB na Câmara, de
putado Pimenta da Veiga, solicitou infor
mações ao Ministério do Trabalho, sobre esta 
questão. E eu informei ao deputado que a ques
tão da jornada de seis horas e mais legal do que 
social. O Congresso é quem vai se pronunciar 
sobre o assunto". 
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