
Sábado, 1 de outubro de 1988 O GLOBO 

Sarne^coibirá abuso 
dej?oder 

BRASÍLIA — 0 Presidente José 
Sarney deverá fazer, nos próximos 
dias, severa advertência aos Minis
tros e dirigentes do segundo e ter
ceiro escalões para que evitem o 

.„0 emprego da máquina administrativa 
uB " na campanha eleitoral. Ele foi infor-

.jqF mado de que setores do Governo têm 

distribuído verbas a prefeituras cu-
ios titulares permanecerão apenas 
mais tfês meses no cargo _e pensa 
que esses prefeitos utilizarão os re
cursos na campanha. Sem citar a 
fonte dos recursos, um Ministro in
formou que algumas prefeituras ra
tão recebendo de CZ$ 4 bilhões a CZ$ 
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BRASÍLIA — Adversá-
, rios por muitos anos na po
lítica baiana, ainda que mi-

' litando juntos na Arena e 
posteriormente no PDS, os 

..Ministros António Carlos 
Magalhães, das Comunica

ções , e Prisco Viana, da 
Habitação e Bem Estar So-

^ ',cial, estabeleceram por al-
"'" gum tempo uma trégua na 

disputa regional e ocupa
ram a mesma trincheira de 
apoio ao Presidente José 
Sarney. A proximidade de 
um novo pleito municipal, 

fi: entretanto, fez as divergên-
Jt1'» cias entre os dois ressurgi

rem. 
• Os jornalistas de plantão 
no Palácio da Alvorada pu
deram perceber ontem que 

r^o Ministro Prisco Viana le-
sí^yava ao Presidente José 
\ Sarney uma relação de 

convénios assinados pela 
Secretaria Especial de 
Ação Comunitária (Seac) a 

r,pedido do Deputado Luís 
5. f Eduardo Magalhães, filho 
^rdór Ministro das Comunica

ções. Eles estranharam o 
descuido do Ministro com 
úm documento da Seac, 
que explicava a sua pre-
èetiça no Palácio da Alvo
rada fora da agenda, 
. ~ Não vim fazer nada de 
especial. Falo com o Presi-

ff/ derite dez vezes por dia — 
disse Prisco ao ser interpe
lado pelos repórteres sobre , 
a sua visita. 
* Dez minutos depois, o. 
Ministro António Carlos 
chegou apressado. Mais. 

e*r farde, ao sair, parou o car-
-£j ,'r-0 ^ 0 p0rtão para atender 
"fSaòs'jornalistas. Informado 
' " ^ do'documento levado por 

,'"sau colega de Ministério, 
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-hl. foi fier âú estilo, agressivo 
que costuma exibir quando 

„/, iPrqvocado. 
vL-'V "T N ã o s e i ° 1ue ° Depu-
•r£~ tado Luís Eduardo pede ao 
"•H. Ministro Prisco Viana. O 
"" * quê sei. é que o Deputado 

1 Luís Eduardo é um homem 
t muito sério e ainda vai ser-
' vir de exemplo ao Ministro 
Prisco Viana —• disse, em
bora negasse qualquer di
vergência com o Ministro 
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5 bilhões. i , 
Não existe, ainda, uma forma de 

coibir o abuso do poder económico. 
É possível que Sarney fale pelo radio 
e televisão, caso em que a advertên
cia atingiria até os governadores. Al
guns, segundo assessor da Presidên
cia, se queixam da falta de recursos. 

mas entregam somas expressivas a 
prefeitos em fim de mandato. 

Em despachos com Ministros, o 
Presidente tem alertado sobre a ne
cessidade de evitar gastos excessivos 
em época de campanha. E tem rece
bido denúncias de que parlamenta
res ligados a Ministros estariam uti

lizando abusivamente recursos da 
Secretaria Especial de Ação Comuni
tária. 

Em pronunciamento ou circular, a 
advertência será um exemplo do 
comportamento que Sarney adotará 
na campanha eleitoral. Mesmo não 
apoiando ostensivamente qualquer 

candidatura, ele se prépfif â paÇa de
fender o Governo oeVèventitaié ata-
quês. Até quinta-feira] os Mihistérios 
farão levantamento das realizações 
do Governo em cada Estado,; par a 
uso na resposta às críticas de discri
minação aos Estados que Sarney da-« 
rá em cadeias de rádio è televisão. / 


