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Coluna do Castello 

Sarney seguiu a 
; lição de Tancredo 
" í f V T Ó S , mineiros, estamos todos solidá-

• ^ rios com o Presidente José Sarney", 
disse o governador de Brasília, Sr. José Apare- , 
rido de Oliveira, expressando o sentimento 
comum do governador Hélio Garcia, do minis
tro Aureliano Chaves, do senador Itamar 
Franco e dele próprio. Acentuou, rememoran
do frase que usa com certa freqüência, que 
Minas só é forte quando ó Palácio da Liberda- '] 
de está forte. "Neste momento, todos reconhe
cemos e proclamamos a liderança do governa
dor que, como .disse o ministro Aureliano, é 
quem fala por Minas", acrescentou. \ 

. Ontem à noite o senador Itamar Franco e \ 
"o governador de Brasília jantaram no Palácio 
da Alvorada com o Presidente, que tem se 
mostrado atento à realidade política e às suas 

I4 responsabilidades. O Sr. Sarney entende que > 
{;• Minas continua a ter uma grande presença no , 
!'Governo Federal, articulada por Tancredo 
j Neves. Além de ocupar quatro ministérios, i. 

tem a presidência da Vale do Rio Doce, a vice- ,• 
presidência do Banco do Brasil, a presidência 
do IBC, a diretoria geral do DNER, uma 
diretoria do BNDES, outra do Banco Central, 
além de numerosos outros cargos do segundo e 
do terceiro escalões. 

O Presidente tem dito a seus interlocuto
res mineiros que não escolheu o Sr. Düson j 

• 'o Funaro para ministro da Fazenda sob pressão 
de qualquer Estado ou de qualquer grupo 

; ;.• político ou empresarial. Ele alega ter-se limita
do a seguir a lição de Tancredo, segundo quem 
o Ministério da Fazenda, a chefia da Casa 
Civil, o Governo do Distrito Federal e os 
ministros militares devem ser escolhas pessoais 
do chefe do Governo, áreas inatingíveis a 
reivindicações de qualquer tipo. 

Informam os mesmos interlocutores do 
Presidente que ele está analisando a situação 
com senso crítico e repele insinuações ou 
afirmações de que cedeu, na escolha do minis
tro da Fazenda, a pressões políticas do Gover
no de São Paulo ou da sua família. O Presiden
te está consciente de que não é essa ou aquela 
personalidade, esse ou aquele partido, essa ou 
aquela aspiração presidencial que está em 
jogo. No momento, o que está em jogo é seu 
Governo e a cabeça que está a prêmio é a dele 
próprio. 

Com relação à possível influência do seu 
genro e secretário particular, Sr. Jorge Murad, 
e sua filha, Roseana Sarney Murad, incumbida 
de relações do Planalto com o Congresso, o 
Presidente declarou que ambos continuarão a 
jinfluir na medida da sua competência e da 
confiança que neles deposita. "Eles influem na 
medida em que podem e, para impedir que isso 
ocorra, será preciso que, primeiro, me tirem 
daqui". O Sr. Sarney insiste que recebeu o 
governo como uma herança inesperada e que o 
exercerá de acordo com sua consciência. 

J Com relação à eleição de novembro, o 
Presidente reiterou que acompanha tudo com 
o mais vivo interesse mas que não influirá no 
andamento da campanha em favor de qualquer 
candidato. Essa é uma posição do Presidente e 

j os ministros têm a liberdade de atuar segundo 
seus compromissos políticos. ,j 


