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Uma comitiva de prefeitos do PFL de Pernambuco também foi recebida pelo presidente 

Sarney troca amabilidades e 
pede apoio em 70 audiências 

Teresa Cardoso 

Brasília — Uma sucessão de pedidos, 
amabilidades e pequenas queixas. Em 
ritmo frenético, sem um minuto de inter
valo, o presidente José Sarney rompeu 
ontem mais uma manhã ecumênica, 
quando atendeu nada menos de 70 políti
cos, de várias siglas partidárias. Neste 
carrossel, a que se submete toda quarta-
feira, o presidente tem conseguido uma 
marca jamais alcançada por seus anteces
sores. 

— Você precisa me ajudar — esse 
pedido foi repetido para Sarney a pelo 
menos oito parlamentares do PDS que 
estiverem em seu gabinete, em meio às 70 
audiências que movimentaram o Planal
to. Pelo menos quatro desses parlamenta
res, senadores Moacyr Duarte (RN), 
Lourival Batista (SE), Luis Viana Filho 
(BA) e deputado José Carlos da Fonseca 
(ES), embora malufistas, prometeram 
ajudá-lo. 

Não foi só o presidente Sarney, po
rém, quem pediu ajuda. Mais de 60 dos 
interlocutores chegaram ali com pedidos 
regionais, como o vigário Geraldo Lima, 
pároco da Diocese de Garanhuns (PE), 
que lhe entregou um documento pedindo 
a construção de um hospital e de uma 
cooperativa, além da abertura de uma 
estrada ligando Garanhuns a Correntes. 
"Eu prometo examinar isso com atenção, 
afinal tenho laços familiares em Corren
tes. Minha mãe é correntense", respon
deu Sarney. 

Apoio irreversível 
— Nosso apoio ao senhor é irreversí

vel — disse-lhe Anacleto Correia, de 
Jurema, um dos integrantes de uma comi
tiva formada por prefeitos da Frente 
Liberal de Pernambuco e capitaneada 

pelo deputado Nilson Gibson, um ex-
malufista ardoroso, hoje no PFL. Essa 
promessa de apoio incondicional foi repe
tida por outros malufistas. O senador 
Moacyr Duarte, por exemplo, vice-líder 
do PDS no Senado, encheu Sarney de 
expectativa antes de deixar seu gabinete: 
"Minha disposição é de ajudar o senhor 
em tudo que estiver a meu alcance". 

Moacyr Duarte foi ao Palácio do 
Planalto apenas para agradecer ao presi
dente o telefonema que este lhe deu no 
dia 29 de outubro, data do seu aniversá
rio. Outros interlocutores foram para 
conversas igualmente amistosas, como o 
presidente da Academia Nacional de Me
dicina, José de Paula Lopes, que foi 
convidar o presidente para uma solenida
de em que deverá receber o título de 
presidente de honra da entidade. 

No Brasil imperial, aos sete anos de 
idade, Dom Pedro II foi inaugurar essa 
academia, e o episódio foi lembrado para 
estimular Sarney a ir receber esse título 
imperial. "Vou pensar no assunto", pro
meteu o presidente, que se mostrou inte
ressado na discussão sobre a falta de um 
convívio entre a academia (uma entidade 
destinada a analisar a saúde pública) e o 
Governo. O professor Paulo Lopes apro
veitou para dizer que "as ajudas oficiais 
são sempre bem-vindas". 

Em seu gabinete, o presidente rece
beu interlocutores mais acalorados. O 
presidente da associação brasileira dos 
fabricantes de computadores, Antônio 
Mesquita, o senador Severo Gomes 
(PMDB-SP) e os deputados Freitas No
bre (PMDB-SP) e Cristina Tavares 
(PMDB-PE), além de outros integrantes 
do comitê Brasil informática, foram dar-
lhe apoio para continuar resistindo aos 
que trabalham pelo fim da lei de informá

tica. "Sabemos das pressões internas e 
externas contra a reserva de mercado, 
divulgadas sobretudo pela voz do senador 
Roberto Campos (PDS-MT), um defen
sor de interesses internacionais", dispa
rou Cristina Tavares. 

— Eu estou nesta cadeira para resis
tir a pressões. A posição do Poder Execu
tivo é de defesa intransigente da nossa 
tecnologia. A informática é um compo
nente importante da afirmação de nossa 
nacionalidade e de colocação do Brasil no 
mundo contemporâneo. 

Com esse pequeno discurso, Sarney 
tranqüilizou seu grupo de visitantes, pas
sando para uma conversa bem mais ame
na com o senador José Lins, do PFL, que 
passou todo o Governo Figueiredo defen
dendo com paixão os atos do Palácio do 
Planalto. Lins foi pedir ao presidente 
apoio para um projeto de lei que amplia 
as metas do Plano Pluri anual de Desen
volvimento do Nordeste. Esse plano, que 
teve seu apogeu nos governos Juscelino 
Kubitschek e João Goulart, promete vol
tar a ter seu encanto. Foi o que prometeu 
Sarney. 

Igualmente amena foi a conversa 
com o senador João Calmon (PMDB-
ES), que foi agradecer ao presidente a 
aplicação de sua emenda de ampliação 
dos investimentos governamentais em 
educação. Essa emenda constitucional, 
aprovada no Governo Figueiredo, jamais 
foi aplicada, por resistência do ex-
ministro Delfim Neto. Eliminada essa 
resistência, a União aplicará no próximo 
ano, só em educação, Cr$ 38 trilhões, 
sem contar a destinação de 25% das 
receitas de impostos, devida por cada 
Estado. "Vão ultrapassar Cr$ 100 tri
lhões os investimentos em educação no 
próximo ano", comemorou Calmon. 


