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JORNAL DO BRASIL 

Balanço conclui que 
Sarney trabalhou mais 
que Figueiredo em 19 

Brasilia — O Palácio do Planalto acaba de concluir o 
levantamento estatístico dos atos e atividades do presidente da 
República no seu primeiro ano de Governo, publicação de 101 
páginas que permite a quem a lê uma conclusão: Sarney trabalhou 
mais do que o seu antecessor João Figueiredo, quando assumiu em 
1979. Dos 10 feriados nacionais, foi ao palácio em cinco, sem 
contar os fins de semana, hábito que leva seus médicos, Alcides 
Almeida e Messias Araújo, a lhe pedirem que descanse mais. 

"O poder não é uma festa. Eu não assumi a Presidência da . 
República para descansar. O poder implica trabalho e sacrifício", 
responde sempre o presidente. Esse trabalho e sacrifício significa
ram que Sarney trabalha todos os dias da semana — ao contrário 
do seu antecessor que faltava toda sexta-feira —, chegando "às 8h 
da manhã e nunca saindo antes das 19h. Além disso, o presidente 
recebe todos os sábados, no Palácio da Alvorada, políticos, 
empresários ou ministros para conversas de trabalho. 

Preocupação 
No domingo, quando ele vai para a fazenda de São José do 

Pericuma, a gente fica aliviado, achando que finalmente ele vai 
descansar, mas é inútil — diz o cardiologista Alcides Almeida, do 
Palácio do Planalto, numa alusão ao fato de que é exatamente no 
seu refúgio que Sarney desenvolve suas mais importantes conver
sas políticas, recebendo o PFL para discutir as eleições municipais, 
o PMDB para avaliar a reforma ministerial, o ministro Roberto 
Gusmão para discutir a desativação do Instituto Brasileiro do 
Café, etc. 

A disposição para o trabalho demonstrada pelo presidente 
Sarney, que introduziu na comitiva que o segue em viagens o 
hábito de retornar no mesmo dia das visitas aos Estados, acaba de 
incluir outra novidade: além da estatística dos atos e atividades 
oficiais, somada na agenda diária, passou-se a contabilizar as 
audiências concedidas extra-agenda. Há dias em que Sarney 
recebe até 140 pessoas, quando sua agenda só prevê 30. Motivo: 
políticos como Prisco Viana, Thales Ramalho, Luís Viana Filho e 
Fernando Henrique Cardoso não precisam entrar na agenda. 
Entram no gabinete presidencial na hora que querem, privilégio 
gozado também pelos ministros Dílson Funaro, Almir Pazzianotto 
e João Sayad, além de prefeitos maranhenses. 

A dedicação de Sarney ao trabalho tem gerado também 
contrariedades nos funcionários de alto escalão, habituados há 
muitos anos a esticarem feriados em viagens a cidades do litoral. 
Nesse final de ano, Sarney, que vai passar o Natal em Brasília, 
contrariou uma funcionária especial, sua secretária-particular 
Vera Sabará, que pretendia passar o fim do ano em Maceió. "É 
triste esse presente de Natal que o presidente me deu: Passar o 
Natal em Brasília", queixa-se a funcionária, sem perder, no 
entanto, o humor. 

ü)mparando-se as estatísticas do Governo Sarney com as do 
seu antecessor, constata-se que, nos seus seis anos de Governo, 
Figueiredo concedeu 3 mil 423 audiências, enquanto só este ano 
Sarney chegou a 844, sem contar as extra-oficiais, que sua 
assessoria se recusa a divulgar. O máximo que Figueiredo 
conseguiu em matéria de audiência foi conceder 549 em 1985. No 
número de correspondências recebidas, Sarney também está bem: 
só este ano recebeu 355 mil 359 cartas, enquanto em seis anos de 
Governo Figueiredo não passou das 462 mil 743. 

Outro recorde de Sarney está nos discursos. Ele fez 138, 
todos redigidos pessoalmente, este ano, enquanto Figueiredo 
ficou na marca dos 63 em 1979 e não passou dos 597 ao fina! do 
Governo. Numa coisa os dois presidentes se igualam: ambos 
passaram 215 dias em Brasilia no primeiro ano de Governo, 
apesar de Figueiredo ter registrado em 1979 algumas viagens 
próprias do seu estilo:, foi assistir a uma partida de futebol no 
Maracanã; uma exposição de gado zebu, em Minas Gerais; além 
de passar seis dias no Rio de Janeiro numa viagem de caráter 
particular. Coisas que Sarney não faz, apesar de ter ido votar no 
candidato Jayme Santana, do PFL, para a Prefeitura de São Luís. 

Mas essas estatísticas revelam também alguns números em 
que Figueiredo bateu Sarney: no de atos assinados, por exemplo. 
No seu primeiro ano de Governo, Figueiredo assinou 5 mil 741 
atos, contra a marca de 3 mil 798 exibida por Sarney. Outro 
recorde: em 1979 Figueiredo contabilizou 1 mil 738 despachos com 
ministros em sua agenda, contra 695 da agenda oficial de Sarney. 
Nesse item, inclusive, o presidente Sarney pode contabilizar outra 
falha: uma de suas audiências com o ministro da Justiça, Fernando 
Lyra, foi cancelada porque o próprio ministro mandou lhe dizer 
que não tinha assunto a tratar e teria um almoço político à mesma 

hora. 
Uma verdade é cristalina no Palácio do Planalto, quando o 

assunto é estatística: desde Mediei, Sarney é o presidente que mais 
, tem mostrado serviço. Apesar de ter cumprido um rígido horário 
\ de trabalho nos seus quatro anos de Governo, Mediei agia como 

um soldado que estava no palácio apenas para cumprir horário. Às 
18h, acontecesse o que acontecesse, ele apanhava o paletó e ia 

; embora. Geisel também trabalhava muito, mas não dispensava 
! suas partidas de biriba à noite, exatamente o horário que Sarney 
I reserva para receber governadores, ministros e empresários que 

querem ter com ele uma conversa mais reservada. 


