
Sarney orienta os ministros 
para que facilitem transição 

São Luís — Trabalhar para que 
o processo de transição seja con
cluído num clima de normalidade 
para consolidação das instituições 
democráticas. Este é o recado que o 
presidente José Sarney tem trans
mitido de São Luís, onde veio pas
sar as festas de fim de ano, aos mi
nistros Luís Roberto Ponte, chefe 
do Gabinete Civil, e Mailson da 
Nóbrega, da Fazenda, com quem o 
presidente tem falado com mais 
freqüência. Com os dois ministros, 
o Presidente da República tem se 
inteirado sobre o entendimento 
que são feitos com a equipe do pre
sidente eleito, Fernando Collor de 
Mello, visando a transmissão do 
cargo. 

Depois de ter passado uma se
mana descansando na Ilha de Cu-
rupu, o presidente José Sarney, 
que há 11 dias está em São Luís, 
voltou a sua residência na Praia do 
Calhau, onde passou o réveillon.. 
Ontem pela manhã, o presidente, 
acompanhado de dona Marly, fez 
uma caminhada de 4 quilômetros e 
recebeu visitas no escritório que 
vai funcionar na própria residên
cia e que será o local onde o Sarney 
vai dar expediente, "escrevendo e 
recebendo os amigos", depois do 
dia 15 de março, quando deixa o 
Palácio do Planalto. 

Sarney disse ter conversado 
com freqüência com o ministro do 
Gabinete Civil, Luís Roberto Pon
te, responsável pelos entendimen
tos para passagem do Governo ao 
presidente eleito. "Estamos traba
lhando para concluir o processo de 
transição com normalidade", ga
rantiu o presidente José Sarney, 
que tem ainda falado com o minis
tro Mailson da Nóbrega, de quem 
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recebeu informações sobre o traba
lho desenvolvido pela equipe eco
nômica para levar até o final do 
Governo a inflação dentro de um 
patamar administrado. 

Boa sorte 

Sarney falou rapidamente com 
os jornalistas. Disse que a transi
ção administrativa está se proces
sando de forma "tranqüila", e que 
só deseja boa sorte ao sucessor, 
"pois os problemas do Brasil são 
muitos". Assim que retornar a 
Brasília, amanhã, à tarde pedirá 
aos ministros informações porme
norizadas sobre a transição em ca
da pasta. O Presidente reafirmou 
que se sente "feliz" e "realizado" 

por ter conseguido executar o pro
grama institucional da Aliança 
Democrática, que culminou com a 
eleição direta de seu sucessor. "A 
História me fará justiça" — disse. 

O dia de hoje será dedicado 
também a "conversas com ami
gos", como disse Sarney, que prefe
re não chamar de contatos políticos 
as visitas que recebe em seu escri
tório. Confirma, porém, que sua in
tenção é ser um "observador parti
cipante" da política nacional. "Po
lítica não se faz apenas com man
dato, especialmente no caso de um 
ex-presidente, com cinco anos de 
experiência na mais alta função 
política do País" — argumenta. 

Amanhã, Sarney passa o dia vi
sitando obras. A primeira é o Pier 
petroleiro do porto do Itaqui, nas 
cercanias de São Luís, que está 
prestes a ser concluído. Depois, as
sina contrato para a compra de 
dois novos ferry-boats destinados 
ao transporte de passageiros e veí
culos de carga entre São Luís e a ci
dade histórica de Alcântara, do ou
tro lado da Baía de São Marcos. Na 
cidade de São José de Ribamar, a 
20 quilômetros da capital, o presi
dente inaugura um terminal por
tuário. Nos últimos meses, o grupo 
de Sarney tem feito um grande es
forço para ressaltar a participação 
federal em várias obras realizadas 
no Maranhão e freqüentemente 
apenas creditadas ao governador 
Epitácio Cafeteira (PDC), cujo rela
cionamento com o presidente já foi 
mais estreito. Os benefícios recebi
dos pelo Maranhão nos últimos cin
co anos, graças ao empenho do 
atual presidente, serão a principal 
bandeira de campanha do deputa
do federal Sarney Filho (PFL), que 
é candidato a governador. 

Transição vai 
ser definida 
no dia dez 

O chefe do Gabinete Civil da 
Presidência da República, ministro 
Luís Roberto Ponte, informou que 
no próximo dia 10 ele se reunirá 
com o embaixador Marcos Coim
bra, representante do presidente 
eleito Fernando Collor de Mello, 
para acertar como será feita a 
transferência de informações entre 
o atual governo e o que será empos
sado no dia 15 de março. Segundo o 
ministro Luís Roberto Ponte, nesta 
reunião, o representante do presi
dente eleito apresentará os nomes 
dos interlocutores que receberão 
todas as informações que o futuro 
governo deseje, enquanto o gover
no apresentará os nomes de seus 
técnicos que ficarão à disposição 
para prestar este serviço. 

O ministro Luís Roberto Ponte 
afirmou que o governo irá traba
lhar normalmente até o último dia 
de mandato com cada ministério 
cumprindo suas funções para man
ter a economia em bom funciona
mento, "infelizmente, o atual go
verno não tem credibilidade junto 
à opinião pública para fazer baixar 
a inflação, mas ela será mantida 
em índices próximos dos atuais, 
descartando a possibilidade de hi-
perinflação, "observou. O ministro 
informou ainda que dados recebi
dos ontem de vários sindicatos da 
construção civil indicam um desa-
q u e c i m e n t o do p r o c e s s o 
inflacionário. 

O ministro Luís Roberto Ponte 
assinalou que o Gabinete Civil irá 
se dedicar principalmente neste fi
nal de governo, à transferência de 
dados para o futuro governo e no 
relacionamento do Executivo com 
o Congresso Nacional. 
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