
Assessores recomendam energia a Sarney, 

v 

BRASÍLIA — O Presidente José 
if^è Sarney terá dois dias — amanhã e 
ís§* terça-feira — para "retomar as ré-
^ ^ deas do País e dissipar a sensação de 
W ingovernabilidade". Esta recomenda

ção será feita pelos assessores dire
is tos de Sarney assim que ele desem

barcar hoje na Base Aérea de 
(^Brasília. Antes de deixar novamente 
Ssãto País, na próxima quarta-feira, Sar-
fSfney deverá deixar resolvida a greve 

n ^ d o s funcionários púbhcos e colocar 
^_, um ponto final na polémica entre os 
I5P» membros do seu Ministério. Os dois 
€51 pontos são considerados pelos asses-

sores do Presidente como fundamen-
' , tais para garantir a estabilidade ins-

^ titucional. 

A polémica acirrada no Poder Exe
cutivo durante a ausência do Presi
dente José Sarney foi acompanhada, 
no Palácio do Planalto, pelo Gabine
te Civil e pelo Serviço Nacional de 
Informações — SNI. Desses dois ór
gãos partiram as recomendações de 
que o Presidente, reassumnindo o 

cargo, anuncie, imediatamente, uma 
solução para a greve com algum tipo 
de concessão aos funcionários para
dos, já que a greve foi legitimada por 
Ulysses quando o Presidente em 
Exercício ordenou ao Ministro da 
Administração, Aluízio Alves, que 
recebesse e negociasse com o "co-
mando".Não convém a Sarney, espe
cialmente no início das negociações 
para o Pacto Social, assumir o ónus 
de reprimir o movimento, como de
fendem alguns setores do Palácio do 

. Planalto acompanhando o entendi
mento do Consultor Geral da Repú
blica, Saulo Ramos, de que a greve é 
ilegal. 

— A baderna chegou aos intesti
nos do Poder — teria conmentado o 
Consultor durante a reunião que na 
última segunda-feira decidiu cortar o 
ponto dos funcionários grevistas. 

As medidas repressivas não foram 
aplicadas em função da interferência 
direta de Ulysses e as negociações já 
avançaram a tal ponto que não se 

justifica mais outro tipo de condução 
para uma solução ao movimento. 

— É isso a Constituição. Estão to
dos sentados à mesa, trabalhadores e 
Governo, na busca de uma solução. 
As relações mudaram — constatava 
o Deputado do PT Plínio de Arruda 
Sampaio durante uma de suas visi
tas a Ulysses no Palácio do Planal
to. 

— Aceitamos negociar e podemos 
até ceder, desde que os servidores 
suspendam o movimento — admitia 
um assessor de Sarney ligado ao se-
tor militar. 

Entre as propostas que serão apre
sentadas a Sarney, as duas mais pro
váveis de serem adotadas são a ante
cipação do pagamento da URP, que 
só deveria acontecer em janeiro, e 
um abono às faixas salariais mais 
baixas. Nenhuma delas tem a anuên
cia do Ministro Maílson da Nóbrega 
que, no entanto, não deve tornar pú
blica suas divergências com a deci
são adotada por Sarney. Maílson, as
sim como os outros membros do 

Gabinete, será chamado por Sarney, 
nos próximos dois dias, para receber 
pessoalmente do Presidente a reco
mendação de "não polemizar publi
camente". Seus atritos, especialmen
te com o Ministro das Minas e. 
Energia, Aureliano Chaves, já são 
motivo de cobranças pelos defenso
res do entendimento, o que coloca o 
Governo em situação ainda mais frá
gil, sem autoridade para cobrar a • 
unidade dentro das outras partes' 
pactuantes, sem o que inviabiliza-se 
a iniciativa. > 

Só por contornar, sem maiores 
desgastes pessoais, o problema da 
greve, com o qual, por um descuido, 
o Presidente em Exercício esteve 
próximo de negar todo o discurso 
adotado durante a Constituinte, Uly-
ses encerra hoje satisfeito a sua 14a; 

Interinidade. Hoje ele entregará a 
Sarney os problemas que são de Sar
ney, para voltar ao Palácio do Pia-: 
nalto, na próxima quarta-feira, e, 
aproveitar apenas os benefícios polí
ticos do cargo — segundo espera. 
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