
Polít m^tem**my 
Sarney luta contra 
inércia do Governo 

A sete meses do encerramento 
de seu mandato, o presidente José 
Sarney resolveu tentar mais uma 
vez organizar e orientar seu gover
no. Num documento de página e 
meia que entregou ontem ao chefe 
do gabinete civil, Ronaldo Costa 
Couto, para que distribua aos mi
nistros, Sarney adverte que "o 
País não pode conviver com esta 
falsa noção de acefalia" e determi
na uma série de tarefas destinadas 
a desfazer a ideia de ausência da 
administração federal. 

Pelas instruções do presidente, 
cada ministro terá que apresentar 
no prazo de 5 a 7 dias "um relató
rio de ação global da pasta, com a 
programação de suas prioridades 
até 15 de março de 1990", dia em 
que termina seu governo. 

"O governo governa até o últi
mo dia de seu mandato" e deve es
t a r "sintonizado com as diretrizes 
e determinações do presidente da 
República, determina Sarney na 
sua mensagem aos ministros. Por 
sua ordem, cada um deles deve" 
evitar excessos administrativos, 
desenvolver estudos para evitar 
superposição de órgãos, ações, pro
gramas e projetos, além de "deta
lhar a ação de desenvolvimento li
gada ao órgão ou a t iv idade 
vinculada. 

Reuniões 

Ao mesmo tempo em que man
dou distribuir suas instruções aos 
ministros, na manhã de ontem, o 
presidente começou a montar com 
seus principais assessores no Palá-

Aillon C Freitas 2 6 t 

Costa Couto: Governo tentará, de novo, desemperrar a máquina 
O presidente pretende consu

mir de três a quatro dias com esses 
encontros setoriais. Em seguida, 
no prazo máximo de 10 dias, Sar 
ney reunirá todo o ministério para 
reafirmar as determinações trans
mitidas ontem a traçar as diretri
zes a serem seguidas, assim como 
os objetivos a serem perseguidos, 
até o final do governo. 

cio do Planalto uma agenda de reu
niões do Ministério. Em três reu
niões sucessivas, que começarão no 
final desta semana ou início da 
próxima, Sarney ouvirá e passará 
instruções aos ministros que inte
gram o Conselho de Desenvolvi
mento Social, o Conselho de Desen
volvimento Económico e os titula
res das áreas militares e de 
segurança. 


