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O bom humor do presidente José 
Sarney foi a vedete ontem no Palácio 
do Planalto. O humor foi exaltado 
pelos corredores, salas, garagens e 
elevadores, por assessores, secretá
rias, motoristas, ascensoristas e os 
quatro ministros, dois governadores, 

•,«irês senadores e 23 deputados recebi
dos em audiência por Sarney. 
j5" "O presidente estava seguro, re-
•jfeoçado e exuberante na conversa, 
Soem diferente do homem tenso que 
•jÊncontrei há um mês, dias antes de 
Vpnunciar na TV que queria cinco 
anos de mandato. Nem parece a mes
ma pessoa", comentou o deputado 

•Francisco Amaral (PMDB-SP), ao 
deixar o Planalto. 

O médico do presidente, Messias 
Araújo, também ficou contagiado 
com o comportamento de Sarney, 

«achando que ao fixar seu mandato, 
"lançar o Novo Cruzado e, principal-
•tnente, depois da entrevista de quar
ta-feira, "o presidente superou os 
problemas que o afligiam e isso re-
per-cutiu positivamente no seu as
pecto psicossomático, ele está muito 
bem". 

Messias Araújo explicou que to
dos os exames feitos por Sarney re
centemente, em Sâo Paulo, tiveram 
bons resultados e que o presidente 
retomou, com energia, as caminha
das e exercícios na esteira do Palácio 

^da Alvorada, três ou quatro vezes por 
"dia, dependendo das audiências. 
'> "Ele anda uns quatro quilôme
t ros durante 40 minutos, utilizando a 
. esteira por quase meia hora, sua for-
"Sna é boa", disse o médico, afirmando 
Cambem que a tranqüilidade presi
dencial aumenta conva volta hoje ao 
trabalho, no palácio, da filha Rosea-
na, "já totalmente restabelecida 
após a cirurgia". 

w. Com os exercícios ao sol, o presi
dente está bronzeado, sendo que o 
Colunista Ibrahim Sued vai mais lon-
">ge, comentando que já encontrou 
•'Sarney bem menos tenso no banque-
"'JÈe no Itamaraty, oferecido ao primei-

Ío-ministro espanhol Felipe Gonzá-
>r es, depois de receber as primeiras 
'̂pesquisas sobre a reação ao novo pa-

..cote econômico, "e com o cabelo im-
jpecavelmente penteado, como no ca-
' samento". 

• fsí -O deputado José?Elias Murad 
,»(PTB-MO) não reparou no cabelo do 
«"presidente na audiência de ontem, 
»fhas garantiu que o encontrou "sorri-
l dente, descontraído", completamen-
•te diferente da última vez que o viu 
J;na posse de Aníbal Teixeira no Mi-
- Mistério do Planejamento. Ressaltou 
"que Sarney nem pensa no fracasso 

do Novo Cruzado. Para o deputado 
Evaldo Gonçalves (PFL-PB), Sarney 
demonstrou também não temer a co
brança, ao final dos 90 dias do paco
te: "Disse que agora vai dar certo e 
que, com o sucesso da última entre
vista, isso vai virar rotina e comen
tou que deixará o retraimento e fica
rá mais agressivo". 

Na verdade, depois de fixar o . 
mandato em cinco anos sem enfren
tar muita resistência, lançar o Novo 
Cruzado e falar aos jornalistas, o pre
sidente parece aliviado, conforme di
zem seus assessores. Ontem no Pla
nalto, chegou a haver quase uma bri
ga, com vários grupos disputando a 
organização da entrevista de quarta- ; 
feira. "Todos querem ser o pai da 
criança", comentou uma fonte. Entre j 
os que disputavam a paternidade es
tava o ministro do Gabinete Civil, ; 
Ronaldo Costa Couto. Havia satisfa- ( 
ção, também, porque já se fala na 
volta ao FMI, sem que a reação con
trária seja grande. 

A felicidade do presidente não é \ 
acompanhada pelos sindicalistas, ' 
preocupados com o arrocho salarial,' 
nem pelos empresários, que temem a ; 
recessão. Um líder sindical comen- j 
tou que Sarney, na entrevista, disse , 
que o povo vive um individualismo 
anárquico, prega a retórica do pessi-; 
mismo e que os trabalhadores devem , 
ser racionais e amadurecer, "mas pa- í 
rece que o presidente, no momento, é > 
o único brasileiro feliz e despreocu-
pado". 

O senador Carlos Chiarelli (PFL-1 
RS) não está preocupado com o oti- < 
mismo de Sarney nem com a cobran
ça que pode acontecer dentro de 90 
dias, "acho bom que o presidente es- '• 
teja assim. É preferível vê-lo de bom 
humor do que taciturno. Ele tomou 
uma posição, rompeu um círculo, e ; 
tomar decisões sempre faz bem, o' 
que angustia é a indefinição". Para 
Chiarelli, que teve audiência ontem 
no Planalto, o presidente escolheu o 
caminho possível, pois, "no prazo de 
90 dias que temos, precisamos é agir 
para que tudo dê certo, pois a infla
ção é que é trágica". 

Outra fonte do bom humor de 
Sarney foi identificada na reação fa
vorável do deputado Ulysses Guima- • 
rães, à sua entrevista, bem como aos 
elogios que recebeu dos ministross 

militares, logo depois de falar à im-' 
prensa. Tudo indica que o Palácio do 
Planalto vai viver mais algumas se-, 
manas de euforia e bom humor pelo, 
menos enquanto novas realidades 
econômicas não interromperem a re
nascida lua-de-mel do presidente^ 
Sarney com a esperança. 
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