
* 'Na opinião do presidente do PSDB, sO falta Collor "oraenar que a população morra de fome" 

Bernardo Cabral também 
rebate críticas de Sarney 

JORNAL DE BRASILl 
Depois do presidente Fernando 

Collor, ontem foi a vez do ex-
ministro Bernardo Cabral respon
der ao ex-presidente José Sarney 
que, em conversa com jornalistas 
quinta-feira, o considerara incoe
rente por ter defendido inicialmen
te a manutenção de seu mandato 
em seis anos e depois mudado de 
ideia votando pelos quatro anos. 

"Defendia o mandato de seis 
anos para o presidente Sarney —-
disse Cabral — porque esse era o 
período para o qual fora eleito. E 
continuaria a defender se ele pró
prio não o houvesse auto-reduzido 
para cinco anos, instante em que 
fiz a declaração de que só concorda
ria com isso se ele admitisse a im
plantação do parlamentarismo" — 
disse Cabral. 

A resposta de Cabral foi moti
vada por várias declarações do ex-
presidente, com críticas a seu com
portamento como relator da Cons
ti tuinte. Sarney disse, na conversa 
com jornalistas na casa de sua fi
lha Roseana, que no começo de seu 
mandato o então deputado lhe pro
curou com a seguinte frase: "Presi
dente, só vou romper com o senhor 
em uma única situação! se o senhor 
abdicar do mandato de seis anos". 

Cabral, em nota oficial distri
buída ontem, diz que aguardou até 
o último momento uma declaração 
d e S a r n e y s o b r e o 
parlamentarismo. 

Lembra ter enviado ao Palácio 
da Alvorada o senador José Fogaça 
(PMDB-RS), então relator-adjunto, 
para ouvir a posição de Sarney so
bre a proposta de parlamentarismo 
com cinco anos. 

"O então presidente se mante
ve contrário ao parlamentarismo. 
O senador José Fogaça está no 
exercício de seu mandato parla
mentar e poderá confirmar a ver
são", diz a nota-

Quanto às declarações de Sar
ney de que, na votação da anistia 
aos militares na Constituinte, dis
se uma coisa ao Governo e escre
veu outra em seu relatório, Cabral 
respondeu: "Não houve qualquer 
comportamento sinuoso, eis que ja
mais sofri pressão de qualquer 
área militar. Muito menos do mi
nistro Leônidas Pires Gonçalves, 
com quem nunca tive reunião de 
madrugada. Ademais, se alguém 
tentasse essa pressão que insinua o 
ex-presidente seria ela repelida", 
observa o ex-ministro da Justiça, e 
acrescenta: 

"Ele é que estava sem rumo 99 

m s / y v uem estava sem rumo 
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ieço do seu governo", 
'disse ontem, em Brasí

lia, o vice-líder do Governo, sena
dor Ney Maranhão (PRN/PE), ao 
considerar despropositadas as crí
ticas feitas pelo ex-presidente José 
Sarney ao governo Collor. 

Para o senador, em um ano e 
meio, o atual Presidente revolucio
nou o País e "fez quem bebia água 
Perrier (a mais fina água mineral 
francesa), beber agora água 
aperreada". 

Ney Maranhão ressaltou que, 
bastou um grito da CUT (Central 
Única dos Trabalhadores) para que 
o ex-presidente José Sarney desis
tisse de privatizar a Mafersa, que 
dava prejuízo mensal de US$ 200 
milhões. 

Já o presidente Collor, compa
rou o senador por Pernambuco, 
"não se intimidou quando viu o 
programa de privatização questio
nado por vários segmentos, e con
seguiu levar em frente a venda das 
estatais". Para Ney Maranhão, es
sa posição firme é responsável in
clusive pela nova postura da oposi
ção, como por exemplo, as do gover
nador Leonel Brizola e do deputado 
Miguel Arraes. 

O vice-líder governista disse 
que o presidente Collor "balançou 
a rede de quem estava dormindo 
em berço esplêndido". E, por isso, 
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Maranhão, defendendo Collor 

já esperava a queda da sua popula
ridade, como registrou pesquisa do 
Gallup este final de semana. 

Aliás, segundo Ney Maranhão, 
o Presidente está preparado até pa
ra chegar aos dez pontos, apenas, e 
não ficar nos 19atuais, porque terá 
que implementar seu plano de 
Governo. 

"O País estava mais para sata
nás do que para São Pedro quando 
Sarney terminou sua gestão", con
cluiu o senador pernambucano, 
acrescentando que, agora, caberá 
ao presidente Fernando Collor de
belar a crise, "deixada por todos os 
outros". 

"Não perdi o meu mandato de 
deputado federal, nem a suspensão 
dos meus direitos políticos por dez 
anos, pelo famigerado AI-5, para 
me submeter a quaisquer pressões. 
E o meu voto pelos quatro anos é a 
maior comprovação". 

Por fim, Cabral disse que está 
contada pela metade a versão de 
Sarney de que teria chegado ao Pa
lácio da Alvorada, sem audiência 
marcada, levando numa sacolinha 
uma lata de patê de "foie-gras" e 
uma garrafa de uísque, reclaman
do da bebida que era servida lá — 
uma forma sutil de aproximação 
com o poder. 

"A verdade é que, de certa fei
ta, o presidente Sarney me ofere
ceu um uísque de qualidade infe
rior, no Palácio da Alvorada, e eu 
lhe disse que quando ali voltasse 
levaria um uísque de boa qualida
de. Como o fiz, mas sem que lá te
nha ido de surpresa, uma vez que 
não cometeria uma tolice de ir ao 
Alvorada sem previamente receber 
aquiescência para tal. Àquela altu
r a o gesto de boa educação foi bem 
interpretado pelo presidente Sar
ney, diversa da forma como hoje 
vem para a imprensa", acrescenta 
Bernardo Cabral. 

Gaúchos aprovam 
Alceu Collares 
Porto Alegre — O governador 

Alceu Collares (PDT-RS) teve on
tem um dos dias mais felizes desde 
que começou seu governo. Isto por
que uma pesquisa do Ibope, enco
mendada pelo jornal "Zero Hora", 
mostrou que a maioria da popula
ção da Grande Porto Alegre aprova 
sua administração até aqui. De um 
total de 600 entrevistados, de sete 
a 13 de novembro, 53% classifica
ram seu governo de regular e 22% 
por cento afirmaram que Collares 
tem um desempenho bom ou ótimo 
no cargo. 

"Isto nos enche de alegria, por
que numa hora tão difícil para to
dos, recebermos estes índices signi
fica que as pessoas estão entenden
do e acreditando em nossa propos
ta, por isso estamos muito satisfei
t o s , " af irmou . 

O secretário de Comunicação 
Social, Carlos Bastos, observou 
que, entre regular, bom e ótimo, o 
governador obteve nada menos que 
75% de ap rovação . 

Os números demonstram tam
bém que Collares seria reeleito se 
houvesse nova eleição hoje, com 
28% dos votos. A votação ficou 
mais equilibrada na pergunta para 
a avaliação de credibilidade: oito 
por cento acreditam que a adminis
tração só diz verdades e 42% mais 
verdades que mentiras, enquanto 
34% dos pesquisados disseram ou
vir mais mentiras que verdades. 


