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Brasília — 0 presidente José Sarney, 
cercado pelas lideranças do PFL, gravou 
no Palácio do Planalto um teipe para ser 
incluído no programa que o partido apre
sentará dia 9, em cadeia nacional de rádio 
e televisão. Sarney não queria falar, mas 
acabou fazendo declarações simpáticas 
ao PFL, cujo apoio no Congresso agra
deceu. 

Sem conhecimento do presidente, os 
dirigentes do PFL levaram a equipe da 
agência de publicidade Salles Interameri-
cana para seu gabinete. Informado pelo 
porta-voz Fernando César Mesquita que, 
além da executiva do PFL, os cinegrafis-
tas o esperavam, Sarney chegou a orde
nar: "Então avisa ao Maciel (Marco Ma
ciel, chefe do Gabinete Civil e um dos 
líderes do PFL) que eu não vou falar 
nada." 

O presidente da Interamericana, 
Mauro Salles, encarregado do programa 
por uma cifra superior a Cz$ 100 mil, 
preparou a sala de audiência, para onde 
os integrantes da executiva do PFL foram 
conduzidos, a fim de esperar o presidente 
para a filmagem. Nos 15 minutos que 
antecederam a chegada de Sarney, em 
meio a ministros, senadores e deputados, 
técnicos da agência prepararam refletores 
e câmeras para a gravação. 

Estavam na sala os ministros António 
Carlos Magalhães (Comunicações) Aure-
liano Chaves (Minas e Energia), Jorge 
Bornhausen (Educação) e Marco Maciel, 

além dos senadores Carlos Chiarelli, Gui
lherme Palmeira e Luís Cavalcante e 
deputados Saulo Queirós, José Louren
ço, Wolney Siqueira e Lúcio Alcântara. 
Enquanto eles conversavam, o secretário ', 
de Imprensa Fernando César Mesquita 
foi comunicar a Sarney que a audiência 
com a executiva do PFL seria toda grava
da. Sarney não conseguiu esconder a 
surpresa. 

Só um integrante da executiva do 
PFL, o senador Carlos Chiarelli, tentou 
explicar por que o equipamento de grava
ção foi levado para o gabinete de Sarney 
antes que se soubesse se o presidente , 
queria ou não falar. "Era provável que 
ele aceitasse fazer a gravação. Por isso já 
viemos preparados", alegou. 

A gravação durou dez minutos, mas 
só três deverão sér usados no programa. < 

"Agradeço receber em prioridade es
sa carta-compromisso e o apoio que o 
partido tem me dado no Congresso neste 
um ano de governo", disse o presidente, > 
entre outras declarações. • 

— A participação do presidente Sar
ney no programa do PFL foi encarada 
com naturalidade por dirigentes do ; 

PMDB. O presidente do partido, Ulysses ' 
Guimarães, afirmou que não há motivo 
para que nenhum integrante do PMDB se ". 
oponha à posição do presidente, pois o . 
PFL faz parte da Aliança Democrática,. 
sustentáculo político de seu governo, \ 


