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Sarney está com estafa 
O presidente José Sarney não 

resistiu à tensão e ao ritmo de tra
balho que o envolveram nos últi
mos dias, com o processo de escolha 
dos novos ministros e, principal
mente, com a crise entre os minis
tros da Fazenda e das Comunica
ções, António Carlos Magalhães e 
Maílson da Nóbrega: cancelou, por 
recomendação médica, os seus com
promissos de ontem à tarde, e foi 
para casa descansar. 

O Presidente da República re
cebeu ontem de manhã, no Palácio 
do Planalto, os ministros Maílson 
da Nóbrega, da Fazenda, João Ba
tista de Abreu, do Planejamento, 
para discutir o novo orçamento da 
União. Participaram também da 
reunião os ministros do Gabinete 
Civil, Ronaldo Costa Couto, e Ivan 
Mendes, do SNI. Quando voltou do 
almoço, pouco depois das 15h00, 
«estava com uma forte dor de cabe-
ç a » , s e g u n d o u m de s e u s 
assessores. 

O problema é que, apesar da 
superação, pelo menos por enquan
to, da crise entre os ministros da 
Fazenda e das Comunicações, o 
ambiente no Palácio do Planalto 
ainda é de tensão, como se o incên
dio não fosse totalmente dominado. 

Correu — apenas para ilustrar 
o clima de intranquilidade — nos 
corredores do Palácio, a notícia de 
que também os ministros militares 
cancelaram suas agendas na tarde 
de ontem, e a especulação de que a 
dor de cabeça do presidente José 
Sarney poderia ter outro significa
do que uma simmples estafa. 

Agenda 

Outro ponto que causou estra
nheza foi a forma como se deu o 

cancelamento da agenda. Ela fun
cionou apenas para o ministro do 
Trabalho, Almir Pazzianotto. O 
Presidente recebeu, como estava 
previsto na agenda, os ministros 
Maílson da Nóbrega e João Alves, 
do Interior. 

Um outro detalhe aumentou a 
curiosidade: o ministro Pazzianot
to era o primeiro da agenda, às 
15h30; Maílson e João Alves vi
nham em seguida, às 16h00 e 
16h30. Se houve tempo para avisar 
ao ministro do Trabalho, o primei
ro, por que não houve como infor
mar aos dois últimos? 

Há também o desencontro de 
informações: um assessor falou em 
forte dor de cabeça (enxaqueca); o 
médico particular do Presidente 
diagnosticou estafa; e houve até 
quem dissesse que «o Presidente 
está com labirintite». 

Verdadeira ou não, qualquer 
uma dessas versões, não é de estra
nhar que o presidente José Sarney 
esteja mesmo estafado, com o esfor
ço que foi obrigado a fazer para su
perar as divergências — elas assu
mem valor de crise, diante da ins
tabilidade do Governo — entre o 
seu ministro da Fazenda e o minis
tro das Comunicações. 

A renúncia de Maílson da Nó
brega — junto com ele sairia João 
Batista de Abreu — poderia preci
pitar o Governo numa crise de re
sultados imprevisíveis, porque nin
guém desconhece o ressentimento 
dos ministros militares com Antó
nio Carlos Magalhães: o episódio 
ex-ministro da Aeronáutaica, Dé-
lio Jardim de Mattos ainda não foi 
esquecido. 


