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Montoro acusa 
Pol tica Jornal de Brasilia 

Sarney de fisiologismo 
I ncamar fínnr*a Itrac ^—IJUfS.tl , , -; J osemar Gonça Ives 

O ex-governador Franco Mon
toro e oi senador Fernando He
nrique Cajrdoso praticamente rom
peram, optem, com o presidente 
José Sarney, ao formularem, em 
entrevistas separadas, críticas 
violentas ao governo. Franco Mon
toro, preocupado com o "clima 
reinante de fisiologismo», declarou 
que «o mandato presidencial deve 
ser tratado como uma coisa pública 
e não como cosa nostra, que é um 
método da Máfia». Já Fernando 
Henrique Cardoso disse esperar 
que «o presidente Sarney pare logo 
com esse processo fisiológico, por
que estamos ficando muito pró
ximos do[ governo Figueiredo. O 
Figueiredo tentou ganhar o Colégio 
Eleitoral | com esses mesmos 
métodos e depois o deputado Paulo 
Maluf fez! o mesmo. O resultado é 
que a Areha acabou, o PDS acabou 
e eu não quero que o PMDB tam
bém acabe». 

As críticas de Montoro, feitas 
no gabinejte de Fernando Henrique, 
com quem teve uma longa conver
sa, foram, depois, pessoalmente 
transmitidas ao deputado Ulys
ses Guimarães. Montoro pretende 
também formula-las diretamente a 
Sarney. Éle está convencido que a 
população brasileira já se definiu 
por um mandato de quatro anos 
para Sanjiey e propõe a realização 
de um plebiscito popular ao final 
dos trabalhos da Constituinte para 
que o povo escolha entre as duas 
propostas com maior apoio político 
— eleições presidenciais em 88 ou 
89. | 

Ao criticar o clima de fisiologis-' 
mo em todos os níveis, Francoi 
Montoro tnanifestou a preocupação) 
de que se isto não for rapidamente: 
superado | o povo «possa.vir a ter 
saudade da ditadura. Ê preciso 
com urgência elevar o nível deste 
debate, tirando-o do quadro de 
barganhas». 
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Já Fernando Henrique, em en
trevista dada em São Paulo, 
criticou Sarney; e o governador 
Orestes Quércia pela utilização de 
«rnéfodos clientelistas, com a 
adoção de uma política de coop-
tação através de cargos. O posi
cionamento do governador e do 
presidente tem de ser sobre ques
tões políticas e não através de em-
pregusimo». 

Desde qüe anunciou, através de 
parlamentares do PMDB e do 
PFL, que iriajgovernar apenas com 
os políticos que lhe fossem leais, 
Sarney tem sido duramente 

criticado no PMDB. Mas Montoro, 
sempre incluído na ista de «minis-
teriaveis» e candidato assumido à 
Presidência da República, negava-
se até ontem a manifestar pu
blicamente suas discordâncias em 
relação a Sarney. Agora, o fez com 
violência. 

Já Fernando Henrique discor
dou da adoção de uma política 
fisiológica pelo Planalto desde o 
seu anúncio. Agora, contudo, 
elevou o tom das críticas. E, de 
quebra, atacou também a Quércia, 
úm dos principais aliados de Sar
ney no PMDB. 


