
Sarney~conta com Congresso 
para concluir a transição 

BRASILIA — "Quero concluir a 
transição democrática de braços da
dos com o Congresso", disse ontem, 
a três meses de acabar seu Governo, 
o Presidente Sarney para explicar 
qual será o seu comportamento de
pois de eleito seu sucessor. De acor
do com seus auxiliares, Sarney en-
tende que o E x e c u t i v o e o 
Legislativo. devem caminhar juntos 
até a posse de seu sucessor. 

Com esta preocupação, o Presiden
te pretende colocar no lugar de Ro
naldo Costa Couto, no Gabinete Ci
vil, um homem que tenha o respeito 
do Congresso Nacional, de preferên
cia um parlamentar, com saber jurí

dico e uma visão geral dos proble-
mas do Pa í s , segundo seus 
assessores. Sarney pensa governar 
nesses três últimos meses em conso
nância com o Legislativo. 

A Secretaria de Imprensa do Palá
cio do Planalto divulgou ontem os 
resultados de pesquisa encomendada 
pelo Governo ao Ibope, segundo a 
qual o povo aprovou a atuação de 
Sarney na campanha do primeiro 
turno das eleições. Das quase 4 mil 
pessoas entrevistadas, 53% respon
deram que o Presidente não interfe
riu na campanha, 7% apontaram sua 
interferência e 21% acham que Sar
ney atrapalhou o processo eleitoral. 

Na segunda pergunta da pesquisa, 
o Governo pretendia saber se os bra
sileiros consideraram essas eleições 
mais livres do que os outros pleitos 
presidenciais, o último em 1960: 65% 
responderam que sim, 4% que não e 
24% consideraram que o clima de li
berdade foi igual. 

As perguntas foram feitas à um 
universo de entrevistados similar ao 
usado nas pesquisas eleitorais, como 
parte de um questionário maior em 
que o Governo queria apurar a ima
gem do Presidente junto ao povo, co
nhecer as reivindicações populares 
em áreas específicas e o que os elei
tores esperam de seu sucessor. A 


