
abado, 24/09/88 Política. 

O presidente José Sarney vai 
recorrer à ocupação de cadeias re
gionais de rádio e televisão, a par
tir do início de outubro, para defen
der seu Governo das críticas que 
sofre nos estados, especialmente 
de governadores e candidatos a 
prefeito. Na tentativa de neutrali
zar as críticas, Sarney divulgará o 
volume de investimentos da admi
nistração federal em favor de cada 
governo estadual e dos municípios. 

O levantamento da aplicação 
de recursos federais nos municí
pios e estados já está sendo elabo
rado pelos ministérios, segundo re
velou ontem o chefe do Gabinete 
Civil, ministro Ronaldo Costa Cou
to. O ministro, contudo, não quis 
confirmar a decisão presidencial de 
ocupar cadeias regionais de rádio e 
televisão, que foi anunciada pelo 
ministro das Comunicações, Antó
nio Carlos Magalhães. 

De acordo com António Carlos, 
o presidente Sarney pretende 

defender-se, acima de tudo, das 
acusações que lhe fazem alguns go
vernadores a pretexto das dificul
dades financeiras que enfrentam 
para resolver os problemas dos es
tados. O Presidente, segundo ou
tros assessores com gabinete no 
Palácio do Planalto, quer mostrar 
à população de cada estado e, parti
cularmente, aos eleitores, que seu 
Governo tem prestado aos estados 
e municípios toda a assistência fi
nanceira possível. 

Objetivo 
Segundo assessores palacianos, 

a iniciativa de Sarney em usar o 
rádio e a televisão nos estados não 
tem como objetivo prioritário in
fluir nas eleições em favor de qual
quer candidato ou partido. O que o 
Presidente deseja mesmo, expli
cam, é evitar que se forme no elei
torado a ideia de que os principais 
problemas de cada localidade são 
devidos ao Governo Federal. 

Na assessoria de Sarney 
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usa TV para neutralizar críticas 
acredita-se que os pronunciamen
tos presidenciais servirão para 
constranger governadores, prefei
tos e candidatos às prefeituras. 

Até a noite passada, os auxilia
res do Presidente não sabiam pre
cisar quando serão gravados nem 
quando serão levados ao ar os pro
nunciamentos. Também não sou
beram indicar em quais estados se
rão veiculados inicialmente os dis
cursos. Adiantaram, no entanto, 
que uma das prioridades é esclare
cer à população de São Paulo sobre 
os investimentos que fez no Esta
do, como resposta às críticas insis
tentes e duras que o Governo Fede
ral vem recebendo do governador 

. Orestes Quércia. Outro estado a 
quem Sarney deve dirigir um de 
seus primeiros pronunciamentos é 
a Bahia, também em consequência 
das repetidas críticas do governa
dor Waldir Pires à administração 
federal. 


