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Sarney quer apoio 
O presidente José Sarney 

pedirá hoje aos 2.'5 governadores de 
Estado com os quais se encontrará, 
pela manhã, no Palácio da Alvo
rada, apoio político para pôr em 
prática o plano de metas do governo 
que divulgará dentro de uma se
mana, em pronunciamento à Nação 
em cadeia de rádio e TV. 

Ontem. Sarney jantou com 
quatro de seus convidados, entre 
eles Franco Montoro.deSão Paulo, 
e Hélio Garcia, de Belo Horizonte, 
quando antecipou suas expecta
tivas quanto ao resultado da 
reunião, que o presidente considera 
importante como respaldo â sua 
política econômica. 

Apelo 
Um assessor do presidente disse 

que sua mensagem se concentrará 
num apelo aos governadores para 
que reproduzam em seus Estados 
as mudanças que o novo governo 
Começou a implantar a nível federal. 
Especialmente no que diz respeito 
ao funcionamento mais eficiente da 
máquina administrativa, respon
sável por programas nacionais, 
como as prioridades sociais, que o 
governo está ás vésperas de pôr em 
prática. 

Um assessor de Sarney revelou 
que ele lembrará aos governadores 
a importância da sobrevivência da 
aliança política entre PMDB e PFL 
no apoio às decisões de seu governo 
que beneficiam o interesse público: 
invocará a unidade no entendimen
to entre a União e os Estados: e 
utilizará os relatos dos ministros da 
Fazenda e do Planejamento. Fran
cisco Dornelles e João Sayad. para 
conscientizar os governadores 
sobre as dificuldades econômicas e 
a herança de déficits da adminis
tração passada. 

Esta semana a assessoria do 
presidente deve concluir o texto do 
discurso que ele fará no próximo dia 
22. tarefa que ocupa grande parte 
do pessoal que trabalha no Palácio 
do Planalto. "No dia 22 é que co
meçará o governo Sarney'*, diz um 
dos auxiliares do presidente. "Até 
agora só nos ocupamos de adminis
trar a crise e ajustar os rombos pas
sados. O plano de metas é que vai 
estabelecer as diretrizes do pre
sidente". 

m^mmmmmmmmmmmmmmm.. 

Ulysses 
A reunião dos governadores com 

o presidente José Sarney, hoje.no 
Palácio da Alvorada terá "impor
tante reflexo psicológico junto à 
sociedade e à opinião pública na
cional e, principalmente, para o for
talecimento das instituições", 
previu, ontem.1 o presidente da 
Câmara Federal deputado Ulysses 
Guimarães. 

O encontro dos governadores 
com o presidente da República foi 
um dos temas de uma reunião, on
tem, entre o presidente do PMDB e 
12 dos 30 deputados federais da 
bancada paulista. Segundo Ulys
ses, o apoio dos governadores ao 
presidente José Sarney "ajudará a< 
vencer novas etapas para chegar â 
fase final de redemocratização. que 
é a Assembléia Nacional Consti
tuinte". 

Ao analisar a situação federal,o 
presidente da Câmara e os depu
tados do PMDB* paulista concor
daram com a necessidade de dar 
"apoio ao governo Sarney para que 
se possa vencer os desafios que se 
colocam à frente de sua adminis
tração, argumentou o deputado; 
Ulysses Guimarães. 

Durante o encontro, foram 
analisadas também aS nomeações 
para os órgãos federais. "Nós fi
zemos um balanço das nomeações, 
para ver quem foi atendido, equem 
não foi atendido. 
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