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Sarney hbera 
gSêSfmiíêfêSPguJSnc^s regionais' 

JORNAL D^BRAS^-

"Não posso controlar as atividades políticas 
dos ministros, apenas as suas ações adminis
trativas ", afirmou ontem o presidente José Sar
ney a 20 dos 50 deputados da bancada federal 
do PMDB de São Paulo, que foram ao Palácio 
do Planalto para reclamar da participação de 
ministros do PFL na sucessão ao governo 
paulista. 

Após cumprimentar os deputados do PMDB, 
o presidente José Sarney ouviu do coordenador 
na bancada, Francisco Amaral, a leitura de um 
documento em que os paulistas apoiam a can
didatura de Ores tes Quércia para o governo do 
Estado. Sarney agradeceu a comunicação e 
afirmou: 

— A minha posição é de não me envolver na 
campanha onde há disputa entoe PMDB e PFL 
nos Estados. Ecomo em São Paulo está certo 
que haverá disputa, preciso agircomo árbitro. 

Estratégia errada 
— Não deu certo a estratégia dos "quercis-

tas" de conseguir do presidente José Sarney, 
uma definição de apoio á candidatura Orestes 
Quércia. Político hábil e experiente, conhe
cedor de problemas internos em quase todos os 
Estados, o chefe do Governo manteve-se na sua 
postura, reafirmou que não vai participar da 
campanha, mas que não deixaria de apoiar can
didatos da Aliança Democrática. 

Quem tentou uma declaração de Sarney pró -
Quércia foi, principalmente, o deputado Mario 
Hato, durante a audiência coletiva. O chefe do 
Governo pediu que a bancada entendesse sua 
posição, de que não poderia se envolver em 
"questiúnculas regionais ". 

Aparentemente satisfeito com a explicação 
do Presidente, o deputado Del Bosco Amaral 
sugeriu, então, que o mesmo comportamento 
de neutralidade fosse recomendado aos minis
tros. Sarney sorriu. Os outros ficaram meio 
constrangidos, sabedores das naturais dificul
dades da proposta. Como impedir, por exem
plo, que Marco Maciel, Aureliano Chaves. 
Abreu Sodré, Antônio Carlos Magalhães e Jor
ge Bomhausen apoiem candidatos do PFL a 
governador, com ou sem coligação com PDS, 
PTB, PDTou outras agremiações? Nesse caso, 
os ministros Paulo Brossard, Rafael de Almeida' 
Magalhães, Aloísio Alves, íris Rezende, Almifl 
Pazzianotto e outros do PMDB não poderiam 
apoiar, por exemplo, a estranha coligação que 
está sendo armada em Sergipe, do PMDB com o 
PDSmalufista. 

Haveria também dificuldades de ministros 
de Sarney se definirem diante de coligações 
previstas, em vários Estados, do PFL com o 
PDS.oudo PMDBcomo PDT. 

"Nós nos dispersamos para evitar que o as
sunto prosseguisse" — revelou um dos par
ticipantes da audiência com Sarney. 

"Afiem as facas e preparem-se para enfren
tar o Nordeste", avisou ontem o Presidente á 
bancada federal do PMDB paulista, proposta 
para alterar o limite máximo permitido pela 
Constituição para representação política no 
Congresso Nacional, que é de 60deputados. 

Os parlamentares paulistas, liderados pelo 
deputado Francisco Amaral, defendem um 
mínimo de 81 representantes. de acordo com 
projeto preparado por Alberto Goldman (PCB), 
quando este era ainda do PMDB, por sentirem o 
critério em vigor injusto e discriminatório. 
Baixado no conjunto de medidas do pacote de 
abril, em 1977, no governo Geisel, o critério de 
representatividade das bancadas na Câmara 
permitiu que Estados pequenos, como Segipe e 
Acre, tivessem um peso político na mesma 
proporção de uma Unidade da Federação po
pulosa, como São Paulo e Minas Gerais. 

Para o deputado.Airton Soares, a medida 
fazia parte de uma manobra da ditadura, im
pedindo que os Estados de posição política 
considerada contraria ao Governo, fizessem 
valer seus pontos de vista no Congresso Na
cional. A partir de 77, os currais eleitorais do 
regime militar, oriundos dos Estados das re
giões Norte e Nordeste, tiveram, segundo Air
ton Soares, suas bancadas avantajadas, en-
Suanto São Paulo era injusta e arbitrariamente 

icriminado. O Deputado também lembrou que, 
por ser a capital de seu Estado considerava a 
capital dos nordestinos, não acredita que os 
políticos daquela região se posicionem contra a 
mudança do critério de representação. 
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