
Sarney» segundo o julgamento de Rondon 

O ex-ministro e deputado mineiro Rondon 
Pacheco, do PDS, um dos políticos mais ex
perimentados do Congresso, faz a advertência 
ao presidente José Sarney de que ele precisa 
agir rápido e com espírito de decisão em todas 
as questões que lhe venham a ser submetidas, 
Faz a imagem de que Sarney neste momento 
está com as rédeas na mão e de esporas nos pês. 
Ele precisa, segundo Rondon, usar a vestimen
ta de presiden te da Repúbtica, investindo-se de 
toda a sua autoridade. 

O parlamentar mineiro é da opinião de aue 
o presidente Sarney ãge certo, não alterando a 
atual composição ministerial. Mas faz a pon
deração de que ao ministro José Hugo Castello 
Branco, e não ao presidente Sarney, devia ca
berá iniciativade afastar-sedo Gabinete Civil, 
já quese tratade função daestrita confiança do 
presidente da República. A solução para o seu 
caso devia ser encontrada pelo próprio José 
Hugo Castello Branco. Nos demais cargos ou 
funções, é da opinião de que o presidente Sar
ney deve manter todos os ministros, a não ser 
aqueles que não venham a dar conta do recado, 
no desempenho das suas missões. Recorda, a 
propósito, que o presidente Tancredo Neves 
compôs o atual Ministério, como fruto da sua 
densa experiência política e pessoal, no 
decorrer dos últimos meses. Acha que Tan
credo escolheu quatro ministros que levavam a 
sua marca pessoal, como Francisco Dornelles, 
da Fazenda; Ronaldo Costa Couto, do In
terior; Fernando Lyra, da Justiça e José Hugo 
Castello Branco, do Gabinete Civil No caso 
de Ronaldo Costa Couto, ê da opinião de que 
se tratou de uma indicação sábia por parte do 
presidente Tancredo Neves, uma vez que com 
ela se evitou o confronto entre PMDB e Fren
te Liberal. Acredita que Ronaldo Costa Couto 
naquela função poderá, por essa sua isenção 
partidária, ser muito útil ao presidente Sar
ney. Conclui as suas apreciações, dizendo que 
Sarney, pela delicadeza do momento político, 
é obrigado a conduzir os acontecimentos, 
como se tivesse uma cristoleira sobre os om
bros. 


