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Òolunq, do Castello 

Sarney pode contar 
'aulo e Minas 

O S empresários de São Paulo nàó consegui
ram do presidente José Sarney a cabeça 

do ministro Dilson Funáro nem a rendição do 
governo a se apresentar novamente ao FMI em 
busca de respaldo para nova negociação da 
dívida externa. O Sr. José Sarney tinha, aliás, 
uma prévia avaliação do que seria a reunião, 
tanto que ela foi promovida por um de seus 
mais íntimos amigos, o empresário Mathias 
Machline e ele não insistiu em levar em sua 
companhia o ministro da Fazenda e os famosos 
assessores João Manoel e Luís Beluzzo, que 
são hoje mais responsabilizados que seu chefe 

Eelas incertezas da situação econômico-
nanceira. 

Há indícios, no entanto, de que à margem 
da reunião articulações paralelas asseguraram 
ao Palácio do Planalto p apoio dos governado
res de São Paulo e de Minas Gerais, na 
iminência de oferecerem membros do primeiro 
escalão do governo federal. O presidente Sar
ney levou à fazenda do Sr. Machline o óbvio 
general Bayma Dehys e os assessores Jorge 
Murad e Saulo Ramos (que, entre assessoria e 
consultoria, optou pela primeira e, entre os 
assessores de Funaro e nova armação de gover
no, inclina-se pelo segundo caminho), mas o 
ministro da Fazenda, orgulhosamente, perma
neceu em Brasília e foi ao Sr. Ulysses Guima
rães dar-lhe conta das suas idéias sobre o plano 
de estabilização que necessariamente haverá 
de preceder a retomada da negociação da 
dívida externa. 

O apoio firme do governador Crestes 
Quércia ao Sr. José Sarney manifestou-se os
tensivamente no final da reunião de sábado. 
Os empresários já tinham dado o seu recado e 
o governador levantou-se para dizer áo presi
dente: "Conte com Sáo Paulo". Isso tanto 
poderia significar "conte com São Paulo" para 
substituir Funaro como "conte com São Paulo" 
para qualquer decisão política. Como se sabe 
que dentro de alguns dias deverá sair a nomea
ção do deputado Ralph Biasi para o Ministério 
da Indústria e do Comércio, o mais provável é 
que o apoio seja genérico e independente da 
situação do ministro da Fazenda.. 

O governador de Minas era também uma 
presença (subjacente embora) na reunião dos 
empresários paulistas com o presidente, que 
chegou a antecipar a nomeação do Sr. Aníbal 
Teixeira para ministro do Planejamento. Essa 
decisão do presidente não foi fácil, dadas as 
restrições de políticos mineiros a ele ligados ao 
conceito do seu assessor para assuntos comuni
tários. Acontece que o Sr. Teixeira foi indica
do pelo governador Newton Cardoso e que o 
?residente com ele convive, sem reservas, no 

alácio do Planalto, por mais de dois anos, 
embora sabendo das suas ligações eleitorais 
com -o vencedor da eleição de novembro em 
Minas. O presidente Sarney deverá ter pensa
do a propósito que em situações como essa 
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n^iãaã de sòTuçõêsTdêãisTlhas de soluções 
i possíveis". Minas, de resto, hoje é isso. Com 
Í poderes reduzidos o novo ministro do Planeja-
, mento poderá acrescê-lo com o leite das crian-
i ças, de que se tornou o grande distribuidor. 

A aliança de Minas e São Paulo com o 
presidente da República ocorre no momento 
em que o governador Newton Cardoso torna 
ostensiva sua divergência com o ex-governador 
Hélio Garcia, pela anulação de contrato com a 
Fiat de transferência da participação do estado 
na montadora para a fábrica de componentes a 
ser instalada. O ato, consumado dia 14, foi 
anulado por decisão do novo governador, 
aproveitando-se do descuido dos negociadores 
de não transcrever a transferência de ações no 
livro apropriado. O caso Fiat revelou, aliás, a 
existência de um entendimento pré-eleitoral do 
Sr. Newton Cardoso còm o ex-senador Murilo 

•Badaró, o qual ganhou a presidência da Fiat 
por ter mantido sua candidatura e melhorado 
as condições de disputa do candidato do 
PMDB. Para o Sr. Badaró a transação da Fiat 
é nula de pleno direito. 

Na medida em que não obterá a curto 

f razo efeitos esperados, a reunião de São 
aulo não afetou a posição do Sr. Funaro ainda 

respaldado pelo PMDB, cujos economistas 
permanecem no gabinete do ministro, e deu ao 
presidente Sarney a oportunidade de reafirmar 
a persistência, só por ele notada, dò Plano 
Cruzado e a decisão de jamais ceder ao FMI 
para que não se transforme a negociação numa 
porta à recessão. Politicamente o presidente 
fortalecia-se ao mesmo tempo com a adesão 
dos governadores de São Paulo e Minas ao seu 
esquema político, o que não representa uma 
hostilidade ao deputado Ulysses Guimarães, 
mas um desafogo a eventuais pressões do 
presidente do PMDB em matéria de reforma 
ministerial. 

O Sr. Ulysses Guimarães, aliás, já dera 
sinais de reduzir sua tentativa de influir na 
composição do novo ministério quando indicou 
seu companheiro, senador Mauro Benevides, 
para primeiro vice-presidente da Constituinte, 
embora esse candidato corra o risco da disputa 
eleitoral por ingressar no lugar de um candida
to do PFL previamente admitido pela cúpula 
do PMDB mas rejeitado pelo novo e poderoso 
líder do partido, senador Mário Covas. 

Difícil a embaixada para Sayad 

O Itamarati advertiu o presidente José 
Sarney que é difícil a-esta altura pedir agré-
raent para a indicação do Sr. João Sayad para 
embaixador junto ao Mercado Comum Euro
peu. Depois de um período de vacância foi 
para ali indicado o Sr. Celso Furtado, que 
permaneceu no posto alguns meses. Seguiu-se 
nova vacância e afinal a designação do embai
xador Geraldo Holanda Cavalcanti que, dei
xando o México, apresentou suas credenciais 
em Bruxelas há pouco mais de uma semana. O 
Sr. Holanda Cavalcanti desfruta de ótimo 
conceito entre seus colegas. 

Seria assim insólito o Brasil entrar com 
novo pedido de agrément para outro embai
xador. 
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