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José Sarney (PMDB-AP), 
disse ontem que o próprio 
presidente Fernando Henri
que Cardoso é o maior 
exemplo vivo do mal que 
pode causar a um governo a 
participação de ministros 
nas campanhas eleitorais. 
Criticando a decisão do pre
sidente de liberar os minis
tros para fazer campanha 
nas eleições municipais des
te ano, Sarney lembrou que, 
em 1985, derrotado na elei
ção para prefeito de São 
Paulo, Fernando Henrique 
rompeu com o seu governo 
porque o então ministro Jo
sé Aparecido de Oliveira 
participara ativamente da 
campanha do candidato vi-

formou a Agência O Globo. 
"E, sem querer desmere

cer os outros integrantes da 
minha equipe da época, Fer
nando Henrique teve o 
apoio de Dilson Funaro e de 
João Sayad. Mas atribuiu a 
sua derrota ao envolvimen
to de um ministro meu na 
campanha do seu adversá
rio." Com isso, segundo 
Sarney, seu governo per
deu a colaboração valiosa 
de um dos mais importantes 
quadros da política brasilei
ra, que havia sido até mes
mo líder de seu governo no 
Congresso. 

"Essa história do 'faça o 
que eu digo e não o que eu 
fiz' não se aplica apenas a 

terpretado como crítica, 
pois justamente com a auto
ridade de quem errou em 
deixar os ministros se en
volverem dessa forma é que 
estou alertando o governo-
para que não repita o mes
mo erro." 

Sarney, que na semana 
passada advertiu o governo 
quanto aos riscos de destrui
ção de sua base política em 
razão do envolvimento dos 
ministros na campanha, res
saltou que os ministros his
toricamente ligados aos es
tados devem dar apoio polí
tico a candidatos: "Uma 
coisa é apoio político, outra 
é fazer campanha, subindo 
em palanques. Eu nunca 

disse - e isso precisa ficar 
claro - que os ministros não 
devem manifestai- apoio po
lítico". 

Já o setfador António 
Carlos Magalhães (PFL-
BA) disse que respeita as 
posições dos que são contra 
e dos que são a favor da par-
ticipação dos ministros , 
mas não considera essa dis
cussão prioritária. 

"O fundamental é que 
não haja liberação e ajuda 
de verbas com finalidades 
eleitorais. Quanto às presen
ças de ministros em palan
ques, isso é muito relativo. 
Muitos candidatos vão que
rer ter alguns deles, mas nos 
palanques de seus adversá
rios", disse ACM. 


