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0 presidente do PDS, .se^ 
njMlpjr José Sarnjey, negou 
ontenr que estéj a existindo 
qualquer confronto entre 
ele e o ministro da Justiça, 
Ibrahim Âbi-Ackel. Indaga
do sobre se acompanharia o 
ministro nas viagens que es
te pretende realizar a vá
rios Estados, Sarney quis 
saber qual o objetivo das 
viagens. Informado de que, 
segundo o ministro, elas 
serviriam pára fortalecer a 
coesão do partido e conci
liar interesses onde for ne
cessário, o senador esclare
ceu sua posição. 

"Na sua função de minis
tro de Estado", afirmou 
Sarney, "o ministro da Jus
tiça tem como uma de suas 
atribuições deslocar-se. 
Evidentemente, sendo uma 
pasta de natureza política, 
desempenhará sempre uma 
missão política e não mera
mente partidária ou de or
ganização do partido. Nesse, 
caso, quando ele o fizer, fa-i 
remos conjuntamente." 

Sarney enfatizou ainda 

que "são especulações sem 
fundamento essas que colo
cam as programações de 
viagens do ministro como se 
fossem uma posição de con
fronto partidária. Não exis
te nenhuma divisão em nos
sa equipe, que desenvolve 
um trabalho coordenado em 
favor do País, do governo e 
do partido". 

O ministro Abi-Ackel afir
mou que 0 objetivo de suas 
viagens será o de conhecer 
as realidades políticas re
gionais, tentar um esforço 
de aglutinação partidária, 
promover melhor relacio
namento entre os governa
dores e deputados federais 
e, particularmente, entrar 
mais profundamente nas 
particularidades políticas 
de cada unidade da Federa
ção. Sem esses elementos, 
pensa o ministro, é im
possível boa coordenação 
politica. 

As viagens do ministro 
ainda não estão formalmen
te programadas. Segundo 
informações colhidas por 
este jornal no Palácio da 
Justiça, dificilmente chega

rá a haver um programa 
preestabelecido, podendo 
até ocorrer que as viagens 
nem cheguem a ser realiza
das. Entre os assessores do 
ministro, essas viagens não 
são vistas como um progra
ma previamente planejado, 
mas como uma ideia cuja 
aplicação dependerá, em 
cada caso, do exame das 
circunstâncias. 

Como coordenador políti
co do governo, o ministro 
Abi-Ackel raramente se 
tem ausentado de Brasília 
para ir a outro Estado que 
não o de Minas Gerais, onde 
a sua indicação para o Mi
nistério foi peça central na 
conquista de todo um grupo 
de deputados do ex-PSD 
aparentemente fiéis ao Par
tido Popular de Tancredo 
Neves. O ministro deverá 
agora ampliar o espectro de 
sua atuação coordenadora 
que durante o primeiro se
mestre se concentrou nas' 
questões institucionais, nas 
articulações parlamenta
res e, também,na organiza
ção do partido do governo, 
sobretudo em seu próprio 
Estado. 


