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Sarney busca Deputado para que 
desminta reforma do Ministério 

BRASILIA — Tão logo chegou ao 
Palácio do Planalto, o Presidente 
Sarney mandou localizar o Deputa
do João Hermann Netto (PMDB-SP) 
para lhe pedir que desmentisse ter 
ouvido do Presidente, na véspera, 
declaração segundo a qual, "para 
refletir a verdade das urnas", o Mi
nistério seria mudado após o dia 15 
de novembro. 

A informação é do Secretário de 
Imprensa da Presidência, Fernando 
César Mesquita, que testemunhou o 
esforço de auxiliares do Presidente 
para localizar João Hermann. 

Por coincidência, Fernando César 
ouvira de Hermann, anteontem, 
uma crítica aos políticos que divul
gavam informações colhidas nas au
diências. Por causa da censura do 
Deputado, o Secretário de Imprensa 
se inclinava a acreditar que frases 
ou palavras de Hermann haviam si
do mal interpretadas pelos jornais 
que atribuíram a ele a declaração 
sobre a reforma ministerial. 

Hermann confirma , 
sugestão pessoal | 

BRASILIA — O Deputado João 
Hermann Netto (PMDB-SP) divul
gou ontem à tarde, através de seu 
gabinete, nota esclarecendo que foi 
de sua autoria a proposta de uma re
forma ministerial em função do re
sultado das eleições de 15 de novem
bro. Alguns jornais publicaram em 
suas ediç-es de ontem que o Presi
dente Sarney, na audiência que con
cedeu quinta-feira ao Deputado, ad
mitiu reformar o Ministério após as 
eleições. 

— A proposta de um Ministério 
que saia das urnas é de minha res
ponsabilidade e é insofismável que 
sobre qualquer reforma ministerial 
somente ao Presidente compete opi
nar— afirma a nota. 

De Maceió, aonde foi participar do 
lançamento da candidatura do filho 
do ex-Senador Teotônio Vilela ao Se
nado, João Hermann Netto ditou por 
telefone à sua secretária a nota, re
velando apenas que durante a con
versa com o Presidente Sarney, no 
Palácio do Planalto, falou-se da su
cessão paulista. 

— Com exceção da citação do no
me do Deputado Paulo Maluf — diz o 
Deputado — os temas comigo trata
dos pelo Presidente a ele pertencem 
e somente por ele podem ser divul- i 
gados.^_ — ' 

Cardoso acredita que terá apoio de Garcia e vencerá facilmente 


