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Sarney nega 
atrito entre 
2 ministros 

Brasilia — O Presidente em exercício 
José Sarney mostrou-se preocupado com 
nQtícias de que, por trás da decisão do 
Governo de adotar o programa de emer
gência para combater a miséria, haveria 
uma disputa entre o Ministro do Planeja
mento, João Sayad, e o Ministro da 
Fazenda, Francisco Dornelles. Em várias 
ocasiões, Dornelles manifestou sua opo
sição às propostas da Comissão para o 
Plano de Ação do Governo (Copag). 

Em conversa com dois ministros do
mingo, no Palácio do Jaburu, momentos 
antes de anunciar os programas de emer
gência, Sarney disse:"Tancredo é insubs
tituível, mas minha missão, nesse mo
mento, é ser o executor da Nova Repú
blica". 

Atritos e reunião 
O Presidente interino pediu que seu 

assesor de imprensa, Fernando César 
Mesquita, informase que não há atritos 
no ministério. Confirmou a reunião mi
nisterial para o dia 15, quando será feita 
uma avaliação do primeiro mês de gover
no e serão anunciadas as medidas de 
combate à fome e ao desemprego. 

Dois assessores de Sarney disseram, 
entretanto, que, durante a interinidade, 
Dornelles não terá a mesma autonomia 
que teria se Tancredo Neves estivesse na 
Presidência da República — "Mas ele 
não será, de forma alguma, desprestigia
do", ressalvou um dos assessores. 

De acordo com os dois informantes, 
Dornelles terá que aumentar sua margem 
de negociação com a Aliança Democráti
ca, já que Sarney mostra-se decidido a 
consultar as lideranças partidárias antes 
de tomar qualquer decisão importante. 

A decisão de empregar Cr$ 15 tri
lhões nos programas de emergência foi 
precedida de várias conversas. No sába
do, Sarney reuniu, no Palácio do Jaburu, 
o presidente do PFL, Senador Jorge 
Bornhausen e os Ministros da Educação, 
Marco Maciel, e dos Transportes, Affon-
so Camargo, dos quais recebeu apoio. 
Depois, ouviu incentivos ao líder do 
PMDB na Câmara, Deputado Pimenta 
da Veiga, que, três horas depois, reuniu-
se com seus vice-líderes e obteve apoio à 
proposta. 

Emergência e Dornelles 
Dornelles realmente foi derrotado 

ante a decisão do Presidente em exercício 
José Sarney de adotar o programa de 
emergência traçado pela Copag. 

A avaliação foi feita por um dos 
dirigentes do PMDB, para quem a falta 
de Tancredo deixará Dornelles sob um 
verdadeiro "fogo cruzado". Mas, para 
este dirigente, a decisão de Sarney só foi 
tomada para provar ao país que, nesse 
momento de tensão, o Governo está 
governando. 

— Com a possibilidade de o Presi
dente Tancredo ficar afastado da Presi
dência por um período muito longo, era 
preciso Sarney mostrar que o país não 
está acéfalo. E a verdade é que o único 
plano de Governo pronto é o da Copag, 
que foi feito sob inspiração e a pedido de 
Tancredo — disse o dirigente do PMDB. 

O Ministro da Saúde, Carlos San-
fAnna, achou pequena a parte destinada 
à sua área, Cr$ 470 bilhões, no programa 
de emergência. A verba se destina em 
princípio à alimentação de crianças de 
menos de dois anos e gestantes no Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. A intenção do 
Ministro é estender o programa a todas as 
regiões do país, beneficiando também os 
velhos e crianças até cinco anos, mas para 
isso ele precisa de uma fatia maior no 
orçamento global de Cr$ 15 trilhões. 

O Ministro dos Transportes, Afonso 
Camargo, levará hoje a Sarney um qua
dro da situação dos transportes urbanos 
no país, que dá realce sobretudo às 
questões de custo das tarifas. O problema 
dos transportes urbanos é encarado por 
ele como meta prioritária de sua adminis
tração. 

O Ministro Camargo disse que está 
preocupado em saber se os estudos que j 
mandou fazer sobre os transportes urba-í 
nos serão ou não incluídos no programq 
de emergência para 1985. 
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