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O presidente José Sarney negou 

ontem em seu programa "Conversa 
i ao Pé do Rádio" que nos seus 
1 primeiros três anos de governo, 
] tenha contratado novos funcio-
' nários para o serviço federal, con
forme consta no relatório do minis
tro do Tribunal de Contas da 
União, Jorge Vargas, ao apreciar as 
contas do Governo de 1987. "A in
formação não é verdadeira, faz par
te mais uma vez daquela campanha 
tendente a dizer coisas que não são 

• verdadeiras e que pretendem atingir 
o Governo", afirmou Sarney. 

O relatório do ministro Jorge 
Vargas informando que nos pri
meiros dois anos e três meses de 
governo foram contratados mais 

; 140.732 novos servidores foi divul-
! gado pelo Tribunal de Contas no 
: ultimo dia 16. Esta semana, o 

tribunal voltou a divulgar uma nota 
informando que pelos dados for
necidos em abril último pelo Gover-

' no, foi constatado pelos demons
trativos de computador e ofícios que 
ingressaram 140.732 novos ser
vidores na administração direta e 

i parte das autarquias, no período de 
março de 1985 a junho de 1987. Foi 
baseado nesses dados que os de-

1 putados Delfim Netto (PDS-SP) e 
Âdylson Motta (PDS-RS) con-

; cluíram que o governo Sarney havia 
contratado nesse período 33 ser-

' vidores por hora» <* •,,, 
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Extinção 

No programa "Conversa ao Pé 
do Rádio", Sarney afirma que na 
verdade, durante o seu governo 
ocorreu a extinção de 11.904 vagas, 
resultantes de aposentadorias e 
demissões de funcionários, e o 
Governo, em vez de preenchê-las, 
fez foi cancelá-las, desde o primeiro 
dia. E prossegue: "Através de 
decretos que assinei eu proibi novas 
nomeações. Durante o meu período 
de governo o que eu posso afirmar é 
que o número de. funcionários 
públicos diminuiu. Hoje temos 
11.904 funcionários a menos". 

O presidente José Sarney falou 
no seu programa das sextas-feiras, 
baseado em dados fornecidos pela 
Secretaria de Administração Pú
blica (Sedap). Na nota do Tribunal, 
um outro ministro, Carlos Atila, 
criticou os órgãos do Governo. 
Segundo ele, a equipe de auditores 
escalada para realizar em fevereiro 
último, inspeção extraordinária em 
órgãos do poder Executivo para 
levantamento de dados sobre pes
soal, não conseguiu obter infor
mações confiáveis. Atila, com isso, 
anunciou para breve a criação de 
um mecanismo próprio do Tribunal 
para o acompanhamento e controle 
de contratações, movimentação e 
admissão de pessoal nos órgãos 
governamentais. 


