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Sarnej^grava mas decide cancelar seu programa de TV 
Jânio de Freitas 

Vencendo o horror 
: "Frífeírada a festa monumental com 
que o presidente Sarney pretendia 
tqrtiàYfato consumado e irreversível, 
'a'$i!rür de ontem, a construção da 

'ferrovia Maranhão-Brasília, empe-
, Afiasse'a presidência na busca de 
\hóva> maneira de alcançar o mesmo 
òbjêfêjvo, tão logo contornado o impe-

"ditívo que é o inquérito policial criado 
"~pelár, força da opinião pública. A 
sinfonia das empreiteiras com o 
Planalto, porém, não é mais do que 
'.àjpalfènte: entre elas, as reservas em 
'relação à ferrovia levam diversas a 
preferirem até que a obra não possa 
mesmo começar. 
'"- Parte destas reservas surgiu já ao 
:ser apresentada às empreiteiras a 
idéia da ferrovia. As dívidas gover
namentais com o setor de construção 
alcançam montante gigantesco, nun
ca' revelado com precisão porque os 
Segredos são componente fundamen-
<tal-no gênero de transações obscuras 
'adotado entre governantes e emprei
teiras. 
*̂  Se*ó custo transamazônico da 
ferrovia era, em princípio, poderoso 
'atratívd para todas as empreiteiras, 
e àPparcelas iniciais de^pagamento 
aliviariam muito as que estão sob 
rsàtrãngulamento financeiro, signifi-
bayá1 também a ameaça de elevação 
tia dívida do governo a níveis talvez 
'táfâjiágãveis, ao menos em futuro 
j&êi/ytvel. No rumo em que o 
prèsmente Sarney está propulsionan-
xíòpà gastos governamentais, não há 
dúvida^ de que a dívida do governo ao 

^setíor *de construção caminha, para 
^prpàüzir o destino da dívida inter-
içíst: ̂ Sèiâo grande, nem se discute 
éòap pagá-la, mas como a rolar. 

Há poucas semanas, as relações 
-flftáto especiais do cabeça da Cons
trutora Mendes Jr., Murilo Mendes, 
£omo presidente Sarney permitiram-
'lh&obter, por favorecimento exclu
sivo, a liberação de aproximadamen
te--Ct$ 2 bilhões para pagar sua folha 

de •pessoal. Esta liberação, cuja 
exclusividade gerou mal-estar entre 
•outros empreiteiros com grandes 
vréditos em atraso, é insuficiente, 
•porém, para tranqüilizar seu benefi
ciário por período mais do que breve. 
-A parte o que revela de uma situação 
qéecnâo é só da Mendes Jr., este 
Tepisãídio, ao mostrar o que se passa 
camba empresa que ao lado da 

Oéebreehet e da Andrade Gutierrez 
forma o atual trio das maiores, expõe 
toda a vulnerabilidade deste setor 
que fie liga umbilicalmente aos go-
vôcnos. Com todos os métodos e 

conseqüências implícitos nesta sim
biose. 

A imprevisível comprovação, na 
Folha, de fraude corruptora na con
corrência lançou as empreiteiras em 
pânico: são muito altos os seus custos 
para obter grandes obras e, por isso 
mesmo, para não serem objeto de 
atenção pública não controlável. Em. 
estado nada melhor do que as 
empreiteiras, o governo procurou 
tratar de si e as abandonou ao 
relento, com as acusações de "con
luio" e "prática de irregularidades" 
que lhes dirigiram o presidente, o 
consultor-geral da República e o 
ministro dos Transportes. E, ainda 
por cima, procurou aplacar as rea
ções da opinião pública instaurando 
um inquérito policial. Caiu sobre o 
Planalto, então, uma torrente de 
angustiadas pressões para sustar 
esta medida, porque os empreiteiros 
não admitiam expor-se. Mas o recuo 
atingiria o governo. 

Quando o governo é transparente, 
todo problema é solucionável. Quem 
notou, por exemplo, que o primeiro 
depoimento só foi tomado nojdia 27^ 
quinze dias depois do fato gerador do 
inquérito, terá feito sugestiva obser
vação. O intervalo foi necessário a 
diversas providências. Como uma 
reunião realizada em São Paulo, no' 
sábado 23, em que uma autoridade da 
área específica dialogou fartamente, 
em nome do governo, com os emprei
teiros. Desde então, sentem eles 
serenado o seu horror a ver-se 
expostos às letras de imprensa e aos 
olhos das câmeras que se interessam 
por depoimentos e depoentes: tal 
desconforto ficará para representan
tes seus. (Quatro dias depois da 
reunião, a autoridade federal que 
dela participara telefonava a mais 
alta direção da Folha, com palavras 
que transmitiam a seriedade do 
inquérito e pediam um estímulo que 
me fizesse comparecer à PF com 
meus "esclarecimentos importan
tes", ouvindo, como resposta, que o 
jornal deixava a decisão a meu 
critério). 

Deve ser muito grande mesmo, e 
portanto originário de motivos ainda 
maiores, o horror de alguns emprei
teiros às atenções públicas. Tanto 
que à reunião de São Paulo seguiu-se 
a montagem ou reativação de uma 
caixinha, aliás um cofre, para asse
gurar o engavetamento —já que não 
foi possível o do próprio inquérito— 
das notícias sobre ele em. certos 
meios de comunicação. Haja inquéri
to. 

Da Sucursal de Brasília 

O presidente José Sarney, 57, 
resolveu cancelar, às 19h30 de ontem 
—uma hora antes do horário previsto 
para ser levado ao ar em cadeia 
nacional de rádio e televisão—, o 
programa do governo em que res
ponderia a perguntas do deputado e 
jornalista Hélio Costa (PMDB-MG) 
sobre a situação política atual. Se
gundo o porta-voz da Presidência da 
República, Antônio Frota Neto, Sar
ney ao assistir a edição do programa 
chegou à conclusão de que suas 
respostas coincidiam com os temas 
do pronunciamento que fará na 
reunião ministerial de hoje, às lOh. 

A Folha apurou, entretanto, que 
Sarney suspendeu o programa por 
sugestão do ouvidor-geral da Repú
blica, Fernando César Mesquita, que 
o convenceu de que aparecer fre
qüentemente na televisão é desgas-
tante. Fernando César disse a Sarney 
que melhor que qualquer programa é 
conceder uma entrevista coletiva a 

cada um ou dois meses. O presidente 
aceitou o conselho e convocou entre
vista coletiva para o dia 17, no 
Palácio do Planalto. 

O ouvidor-geral disse ainda a 
Sarney que os ministros deveriam se 
preocupar com a imagem do governo 
e rebater as críticas que aparecem 
constantemente na imprensa. Em 
função das divergências entre seus 
assessores em relação ao programa, 
o presidente não descartava ontem a 
possibilidade de cancelar suas apari
ções na televisão. 

Perfeito 
A gravação do programa foi feita 

das 12h30 às I5h, no Palácio da 
Alvorada, por uma equipe dirigida 
por Hélio Costa. Foram gravados 
dois programas. O primeiro foi can
celado por apresentar problemas de 
imagem e de áudio. O segundo, 
considerado perfeito pela equipe de 
Hélio Costa, foi editado no Gabinete 
Militar da Presidência da República. 
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A edição final do programa tinha 
dez minutos, o tempo usado pelo 
presidente para responder a cinco 
perguntas de Hélio Costa. Na primei
ra, o entrevistador queria saber de 
Sarney o que este achava do alto 
custo de vida. Sarney respondia que, 
como cidadão e dono-de-casa, tam
bém enfrentava o problema, e que 
era necessário uma solução. A se
gunda pergunta era sobre o novo 
plano econômico. Sarney dizia que 
dentro de trinta dias um novo plano 
seria apresentado pelo ministro da 
Fazenda, Bresser Pereira. A terceira 
pergunta era sobre o problema das 
micro-empresas. Sarney dizia que 
nesta semana apresentaria uma so
lução para elas. A quarta, sobre os 
aluguéis. A esta pergunta Sarney 
respondia que vai baixar decreto-lei 
nesta semana suspendendo os despe
jos por noventa dias. A quinta e 
última pergunta relacionava-se com 
os problemas sociais brasileiros. 
Sarney dizia que seriam resolvidos 
sem grandes traumas. 

A suspensão do programa que seria 
levado ao ar ontem não significa que 
Sarney desistiu da idéia de ter um 
programa semanal para fazer propa
ganda de seu governo. Segundo o 
porta-voz Frota Neto, o presidente 
continua querendo comunicar-se com 
a sociedade por intermédio do rádio e 
da televisão. Não sabe quando volta
rá a insistir com a produção semanal 
destes programas, mas mantém a 
estrutura planejada, que inclui apre
sentar falas de ministros e documen
tários. Frota Neto informou que o 
secretário especial de Comunicação 
da Administração Federal, Getúlio 
Bittencourt, e o deputado Hélio Costa 
vão continuar o planejamento para 
outros programas. 

Frota Neto, que foi citado pelo 
ouvidor-geral Fernando César Mes
quita como contrário ao programa, 
no jornal "O Globo", edição de 
ontem, respondeu que fala por ele 
mesmo e que não tem porta-voz. 
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