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Recife — Os governadores do 

Nordeste vão se reunir hoje à tarde 
no Recife com o presidente da 
República, José Sarney, para uma 
avaliação dos resultados da eleição 
municipal e também para ques
tionar a participação do PFL no 
governo, que eles consideram 
muito aquém da • representação, 
política do partido no Congresso 

Segundo explicou Ontem o 
gowmador de Pernambuco. 
Roberto Magalhães. um dos< 
idealizadores da reunião, nâo sè 
cogita de fazer oposição ao pre
sidente Sarney, '"mesmo porque ele 
é nosso aliado e nâo nosso adver
sário", e sim de se-ter uma "con
versa franca" com ele sobre o en
fraquecimento dos governadores, 
que em última análise tem sido a 
principal base de sustentação 
política do governo federal. 

Ele disse que o PFL não pode 
mais continuar sendo a "perna 
paralítiea" da Aliança Demo
crática, pois. enquanto assume o 
ônus de ser governo, sendo mi
noritário na aliança, muitos 
peemedebistas querem apenas os 
"bônus" do governo, porque nâo 
assumem a condição de governis-
tas. Por isso é que ele considera 
"oportuna" essa conversa com o 
presidente, como também uma 
outra que será realizada em 
Brasília na próxima semana, com 
os ministros Marco Maciel e 
AureÜano Chaves, para se discutir 
o futuro do Partido da Frente 
Liberal. 

Adesão 
O presidente José Sarney pedira 

em reunião com seis governadores 
do Nordeste, no Palácio Campo 
das Princesas, a adesão das ad
ministrações estaduais ao esforço 
do governo em moralizar os gastos 
públicos. No encontro, Sarney 

garantirá que não pretende refor
çar a ação federal nos estados onde 
o desempenho do PMDB não foi o 
esperado, em detrimento da 
Região Nordeste. 

Serão apenas seis horas no 
Recife, mas que propiciarão muito 
entendimentos, adiantou um as
sessor presidencial, ao se referir à 
viagem de Sarney ao estado, onde 
chegará às 15 e 50, depois de per
manecer cinco horas em Aracaju. 

Seu primeiro compromisso em 
Aracaju será a assinatura de con
vênios para construção do terminal 
portuário, entre a Petrobrás e a 
companhia de portos do estado. As 
J1 horas, na fazenda Bom Retiro, 
nos arredores da capital, ele 
inaugurar^ a Fábrica de cimento 
Sergipe S/A (Cimesah pertencente 
ao Grupo Votorantim. que lá es
tará representado por toda a 
diretoria e o presidente do con
glomerado. José Ermírio de 
Moraes. Sarney e comitiva al
moçarão em Aracaju, seguindo, às 
15 horas, para Recife. 

O PMDB piauiense deflagrou a 
disputa pela sucessão do gover
nador Hugo Napoleão ao lançar 
simultaneamente na Assembléia 
Legislativa dois candidatos ao 
governo estadual, os ex-
governadores Alberto Silva e 
Chagas Rodrigues. 

O ex-governador Chagas 
Rodrigues confirmou ontem que é 
candidato ao governo do estado e 
disse que submeterá seu nome à 
consideração do PMDB e do PFL 
porque, explicou, "este é o desejo 
do deputado Ulysses Guimarães è Çk 
do próprio presidente Jbsé Sarney \ 

consolidar a Aliança Demo- j 
crática a partir das bases". / 


