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Assim que terminou na noite 
de anteontem o programa da TV 
Bandeirantes com o presidente Jo
sé Sarney, o telefone do Palácio da 
Alvorada recebeu uma ligação de 
Recife. Era o governador de Per
nambuco, Miguel Arraes, que tele
fonava para cumprimentar Sarney 
por sua atuação. O governador de 
Pernambuco não foi o único políti
co de oposição que elogiou o desem
penho do Presidente na entrevista 
para a TV. Outros dois governado
res do,PMDB - Moreira Franco, do 
Rio e Álvaro Dias, do Paraná - tam
bém telefonaram felicitando o 
Presidente. 

Todas as linhas do Palácio da 
Alvorada ficaram congestionadas 

Freire defende 
a Constituição 
Recife - O candidato do PCB à 

Presidência da República, Roberto 
Freire, classificou ontem de "equi
vocada" a resposta do presidente 
Sarney na entrevista sobre a crise 
das empresas estatais, dizendo que 
elas estão descapitalizadas por cul
pa do próprio governo. 

"Para vender aço à indústria 
automobilística a Companhia Side
rúrgica Nacional prática preços 
abaixo do mercado internacional. 
E certas multinacionais compra
vam energia elétrica a preço de ba
nana, quando o Nordeste enfrenta
va um gravíssimo problema de ra
cionamento", disse Freire, ao par
ticipar ontem de um debate com 
jornalista na Rádio Olinda. 

Contestando o presidente Sar
ney, disse o candidato do PCB que 
a suposta ingovernabilidade do 
país, da qual se queixa o supremo 
mandatário do país, nada tem a 
ver com a Constituição, "que nada 
mais fez do que redistribuir demo
craticamente a receita da União". 

"Se é verdade que a Uniào per
deu receita, é verdade também que 
passou para estados e municípios 
parte de suas prerrogativas. Logo, 
não há do que se queixar — disse o 
candidato. Ele fará hoje, às 9h00, 
uma visita de cortesia ao governa
dor Miguel Arraes, para discuti
rem sobre a unidade ds esquerdas 
no segundo turno da sucessão 
presidencial. 

após o término da entrevista, se
gundo o porta-voz da Presidência, 
Carlos Henrique. Também entra
ram em contato com Sarney o go
vernador do Amazonas, Amazoni-
no Mendes, os presidentes da Câ
mara e do Senado, Paes de Andra
de e Nelson Carneiro, entre outros. 

O Presidente em companhia de 
Dona Marly, assistiu no Palácio do 
Alvorada à transmissão de sua en
trevista na TV Bandeirantes. Logo 
depois de terminado o programa as 
linhas de telefone do Alvorada fica
ram congestionadas. Ele atendeu a 
diversos políticos e também a po
pulares, inclusive do interior do 
País, como um cidadão de Londri

na e outro de Teresina, que elogia
ram a entrevista. A informação foi 
transmitida hoje no Palácio do Pla
nalto pelo secretario de imprensa 
a divulgação da presidência da Re
pública, Carlos Henrique. Tam
bém hoje, o presidente recebeu di
versos telefonemas no Palácio do 
Planalto. 

Entre os políticos, telefonaram 
o presidente da Câmara dos Depu
tados, Paes de Andrade, o presi
dente do Senado, Nelson Carneiro, 
o líder do governo na Câmara, Luis 
Roberto Ponte, os goverandores do 
Paraná, Álvaro Dias, do Amazo
nas, Amazonino Mendes e do Per
nambuco, Miguel Arraes. Este dis
se, "continue assim presidente". 

Afif diz que faltou preparo 
São Paulo — O candidato do PL 

à Presidência da República, Gui
lherme Afif Domingos, comentou 
ontem a entrevista concedida pelo 
presidente José Sarney à TV Ban
deirantes, levada ao ar anteontem 
à noite, dizendo que o chefe da Na
ção não é vítima da crise, mas sim 
da sua própria fragilidade política. 

"O presidente Sarney, na sua 
entrevista, procurou justificar que 
é vítima da crise, o que não é ver
dade. Eu entendo que ele é, isto 
sim, vítima da sua própria fragili
dade como Presidente da Republi
ca e acabou se transformando em 
um acidente histórico, porque não 
estava preparado para o poder", 
disse Afif Domingos. 

O candidato do PL chegou no 

fim da tarde ontem a São Paulo, 
vindo de Brasília, onde se reuniu 
com o senador Mauro Borges, pre
sidente nacional do PDC. Afif Do
mingos discutiu com Borges a coli
gação do PDC com o PL. O caso es
tá na justiça, pois a direção do Par
tido Democrata Cristão entendeu 
que na convenção o PDC não quis 
lançar candidato próprio à suces
são presidencial e nem teria defini
do a coligação com o PL. Mas Afif 
Domingos entende que houve erro 
de interpretação da presidência do 
PDC, pois não se necessitava de 
maioria absoluta de delegados pa
ra decidir a coligação. A maioria 
simples decidiu que o PL seria pri
vilegiado pela coligação. A Justiça 
Eleitoral deverá julgar o caso no 
mês que vem. 

Brizola acha defesa inútil 
Rio — O candidato do PDT à 

Presidência da República, Leonel 
Brizola, disse que não assistiu ao 
programa no qual o presidente Jo
sé Sarney defendeu-se das críticas 
feitas a seu governo durante deba
te dos presidenciáveis no dia 17. 
"Eu estava trabalhando em uma 
reunião do nosso partido na hora 
do programa", garantiu ontem Bri
zola. Para o presidênciavel, assis
tir ao programa não era "relevan
te" , nem mesmo para um candida
to à cadeira ocupada hoje por Sar
ney. "O presidente perdeu muito 

de sua significação. Depois que ele 
forçou a situação, que maculou a 
transição fazendo transações as 
mais deploráveis para conseguir 
mais um ano para seu governo, ele 
entrou num plano inclinado, de 
desgaste". Brizola revelou, no en
tanto, que tomou conhecimento de 
trechos da entrevista de Sarney na 
Bandeirantes, através da leitura 
dos jornais. Por isso, avaliou que, 
"mesmo quando Sarney procura se 
defender, como neste caso, de críti
cas a seu governo, ele não consegue 
maior efeito ou repercussão". 

Justiça recebe lista da comitiva 
No encontro que terá amanhã 

com o oficial de justiça para pres
tar esclarecimentos sobre a viagem 
a Paris, o presidente José Sarney 
entregará a relação completa dos 
integrantes da comitiva que levou 
àquela cidade para as comemora
ções do bicentenário da Revolução 
Francesa. A afirmação é do líder do 
Governo na Câmara, deputado 
Luís Roberto Ponte (PMDB-RS). 
Ele garantiu que o Presidente 
"não esconderá nada". 

— Se, após apuração da Justiça, 
for comprovado que a comitiva pre
sidencial t inha 150 pessoas, tudo 
bem. Cabe ao Governo corrigir os 
rumos. Se não for verdade, cabe à 
Imprensa dar o mesmo espaço que 
deu antes das investigações que es
tão em curso na Justiça Federal", 
afirmou o líder do Governo. 

Ele se referiu à Ação Popular 
movida pelo deputado Álvaro Val
ie (PL-RJ) e que está em curso na 
10 a Vara de Justiça Federal do 
Rio. Até o momento, a açâo teve 
dois resultados: a intimação das 
120 pessoas listadas nos voos que 
levaram a comitiva presidencial a 

Ailton C. Freitas 

Sarney: nada a esconder 
Paris e uma carta precatória (um 
aviso para que o presidente Sarney 
se defenda). A carta deverá ser en
tregue quinta-feira pelo oficial de 
justiça. 

Segundo o líder do Governo, es
sa ação será positiva ao presidente, 
que "já iniciou a prestação de con
tas do seu Governo no debate da 
TV Bandeirantes". 

Na opinião de Ponte, o Presi

dente deveria utilizar as emissoras 
de TV todas as vezes em que fosse 
acusado publicamente, embora is
so não seja o suficiente para resga
tar sua imagem. "Só o futuro julga
rá as ações do presidente Sarney", 
afirmou o líder do Governo, compa
rando Sarney aos ex-presidentes 
Getúlio Vargas e Juscelino Kubist-
chek, que deixaram a Presidência 
sob fortes denúncias de corrupção. 

— Corrupção existiu em gover
nos anteriores e, certamente, exis
te nesse governo, mas isso não 
quer dizer que tenha a concordân
cia do chefe do Executivo — afir
mou o deputado. Ele acredita que, 
a part ir do debate, a sociedade po
derá fazer uma análise "mais sere
na e equilibrada para que não pas
se a ver como definitivas as acusa
ções feitas constantemente às pes
soas vinculadas à administração 
pública". 

O líder do governo se coloca co
mo um defensor do direito de res
posta e acha que não se deve dene
grir a imagem das pessoas até que 
a Justiça investigue as denúncias 
de corrupção. 


