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0 presidente José Sarney 
revelou ao senador Carlos 
Chiarelli (RS), líder do 
PFL, que está sendo vítima 
de uma campanha orques
trada, agressiva e que ja
mais se fez contra um pre
sidente da República. 

O desabafo de Sarney, se
gundo relato do próprio se
nador, foi feito domingo úl
timo através de um telefo
nema. A ligação do presi
dente para o senador Chia
relli teve como pretexto 
cumprimentá-lo pelo ani
versário. 

De acordo com o líder do 
PFL no Senado, o presiden
te José Sarney não fez refe
rências ao setor ou a seto
res que estariam promo
vendo essa campanha. O 
presidente, segundo o sena
dor, apenas manifestou es
tar enfrentando uma cam
panha orquestrada de críti
cas e que também estava 
disposto, no âmbito admi
nistrativo, a adotar medi
das duras, porque havia 
chegado ao seu limite. 

O presidente José Sar
ney, ainda de acordo com o 
relato do senador Carlos 
Chiarelli, disse que não se 
pode confundir espírito de 
conciliação com compla
cência. O porta-voz da Pre

sidência, Frota Neto, disse 
a este jornal que desconhe
cia o teor da conversa entre 
o presidente e o senador do 
PFL. 

Sobre o encontro que de
veria ter acontecido domin
go último, entre o presiden
te José Sarney e o deputado 
Ulysses Guimarães, presi
dente da Constituinte e do 
PMDB, o porta-voz Frota 
Neto negou que a reunião 
tivesse sido marcada. No 
último fim de semana, a 
imprensa noticiou que 
Ulysses procuraria o presi
dente Sarney para pedir o 
aceleramento da reforma 
ministerial. 

Na versão do líder do 
PMDB na Constituinte, se
nador Mário Covas, que 
viajou ontem no mesmo 
avião com Ulysses Guima
rães de São Paulo para 
Brasília, o encontro foi can
celado porque Sarney re
gressou de seu fim de se
mana no Maranhão resfria-
do. 

Já o deputado Ulysses 
Guimarães disse o que fica
ra acertado entre ele e o 
presidente: "Era um en
tendimento para essa con
versa que vamos ter". E 
concluiu: "Não ficou nada 
acertado". O porta-voz 
Frota Neto informou que 
não há data para o encon
tro. 
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