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de Brasília 

O presidente Sarney já 
está sem febre "e reagindo 
bem à crise de faringite 
que teve, embora ainda es
teja tomando antibióticos", 
explicou ontem seu médico 
particular, Messias de 
Araújo. Sarney não está 
mais afônico e aproveitou 
para dar vários telefone
mas para amigos e parla
mentares, demonstrando 
entusiasmo com a possibili
dade de chegar a um acor
do de emergência de com
bate à inflação, em conse
qüência das reuniões de li
deranças partidárias que o 
senador Nelson Carneiro 
coordena no Congresso Na
cional. Ele foi constante
mente informado pelo líder 
do governo na Câmara, de
putado Luiz Roberto Ponte, 
das posições do empresa
riado colocadas no encon
tro de ontem com os parla
mentares. 

OTIMISMO 
RECUPERADO 

Sarney já estava um pou
co descrente quanto à pos
sibilidade de uma negocia
ção com o Congresso, "mas 
agora parece ter recupera
do seu otimismo", de acor
do com uma fonte do Pla
nalto. Ele até disse em tele
fonemas que os que pen
sam que a iniciativa não 
dará em nada podem estar 
enganados, porque o gover
no vai dar todo o encoraja
mento necessário às nego
ciações. 

O presidente Sarney está 
disposto a tomar a iniciati
va de apresentar um pro
grama mínimo de combate 
à inflação, assim que tiver 
garantias de que possa ha
ver um consenso em torno 
das medidas, junto com o 
Congresso e empresários. 
Até sugestões de mudanças 
ministeriais que tenham o 
apoio conjunto de parla
mentares e empresariado 
poderiam ser considera
das. 

Enquanto continua des
cansando em sua residên
cia no Palácio da Alvorada, 
Sarney aproveita para ler 
uma obra de Albert Soboul 
sobre a Revolução France
sa, preparando-se para a 
viagem a Paris em julho. 
Ele também releu o livro 
Menino de Engenho, de Jo
sé Lins do Rego, compa
rando nas conversas com 
os amigos, a importância 
do escritor brasileiro com 
outros norte-americanos 
dos anos 30, como John dos 

Ernest Hemingway. 
Sarney misturou as con

versas literárias com a ne
cessidade de haver um con
senso suprapartidário no 
Congresso, com apoio em
presarial, em torno de um 
futuro programa antiinfla-
cionário do governo. A to
dos os interlocutores ele sa
lienta a necessidade de um 
acordo que garanta as elei
ções e a posse do próximo 
presidente. Uma de suas 
grandes preocupações no 
momento é entregar a fai: 
xa presidencial na dátá 
constitucional, fugindo ao 
drama argentino do presi
dente Raul Alfonsín, que 
vai sair antes do prazo. 

ARTICULAÇÕES 
Já há articulações no 

Planalto para chamar líde
res partidários e empresa
riais para discussões sobre 
combate à inflação, mas só 
depois que as negociações 
em andamento no Congres
so apresentarem sinais po
sitivos de consenso. O go
verno não quer repetir o er
ro desta samana, quando, 
por sugestão de Luiz Ro
berto Ponte, chegou a mar
car um encontro para a úl
tima quarta-feira no Alvo
rada, que teve de ser can
celado devido à resistência 
dos líderes da maioria dos 
partidos em comparecer. 

O Planalto continua com 
a intenção de se manter 
afastado da sucessão presi
dencial, não havendo fun
damento em notícias publi
cadas ontem também de 
que Sarney agora estaria 
apoiando o parlamentaris
mo, como uma forma de 
sair da crise, como argu
mentaram alguns políticos. 
O porta-voz da Presidência 
da República, Carlos Hen
rique de Almeida Santos, 
afirmou ontem que, "de
pois de quase trinta anos 
sem ter regras claras e es
tabilidade para a sucessão 
presidencial, "o governo 
quer respeitar as regras fi
xadas e não tentar alterar o 
jogo na última hora". 

Carlos Henrique lembrou 
que a própria Constituição 
estabeleceu prazos para a 
revisão do texto constitu
cional, "mas se ainda as
sim a maioria qualificada 
do Congresso entender de 
promover a mudança do 
regime, então o presidente 
Sarney cumprirá a Consti
tuição". Sarney deve reto
mar seus despachos nor
mais hoje, depois de dois 
dias em que esteve com fa
ringite e febril. 


