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convoca Ministros 
O GLOBO Domingo, 14/12/ OPAÍS #. a 

para fazer avaliação 
Presidente considera greve geral fato ultrapassado 
"©• Presidente José Sarney con

vocou todos os Ministros para 
uma reunião no Palácio do Pla
nalto, na próxima quarta-faira, 
as 9 horas, durante a qual a cú
pula do Governo realizará uma 
avaliação administrativa de 1986 
e projetará diretrizes para,a 
ação governamental em 87. A 
informação, de um alto funcio
nário do Planalto, foi dada on
tem durante a visita de Sarney 
ao Rio. 

Próximo de completar dois 
anos de Governo, Sarney consi
derou oportuno reunirieus cola
boradores diretos a fim de anali
sar, em função das metas e 
programas estabelecidos, o que 
foi ou não cumprido. E, com ba
se nos resultados apresentados, 
traçar os rumos para o ano que 
vai começar. 

A reunião terá apenas caráter 
administrativo; não serão reali
zadas avaliações políticas da 
ação do Governo, assegurou a 
fonte, que fez questão de ressal
tar também que nenhuma medi

da econônica será discutida du
rante o encontro. O Ministro 
Marco Maciel, avisado há cerca 
de um mês da vontade do Resi
dente de reunir o Mini;**4'" já 
começou a expedir as ei ^ e s 
de convocação. 

Cada Ministro terá 10 minutos 
para expor as realizações de sua 
Pasta e as dificuldades enfrenta
das. Participarão também do en
contro o Procurador Geral da 
República, Sepúlveda Pertence, 
e o Consultor Geral, Saulo Ra
mos. 

— Essa é uma página ultrapassa- f 
da, não tenho mais nada a dizer so- * 
bre isso. 

A declaração, do Presidente José 
Sarney durante as comemorações do 
Dia do Marinheiro, mostra com cla
reza a intenção do Governo de mini
mizar os reflexos da greve geral no 
momento em que o Presidente busca 
apoios para o pacto social e articula 
o necessário respaldo político na As
sembléia Nacional Constituinte. 

Na avaliação de vários Ministros, 

inclusive os militares, o Presidente 
José Sarney e o Governo se fortale
ceram diante das centrais sindicais 
que convocaram a greve. Para essas 
autoridades, CUT e CGT terão de as
sumir o ônus da tentativa malsucedi-
da de paralisar o País em protesto ao 
Plano Cruzado II. 

O Ministro da Justiça, Paulo Bros
sard, afirmou que "duas ou três pes
soas tentaram mas não conseguiram 
fazer greve". Brossard despachará 

amanhã com o Presidente José Sàr 
ney para iniciar, em uma ou duas 
semanas, as viagens que fará a todos 
os Estados a fim de conversar com 
os Governadores eleitos. Essa niis-
são de articulação política será de
senvolvida pararelamente ao traba
lho do Ministro do Trabalho, Almir 
Pazzianotto, encarregado de ouvir 
empresários e trabalhadores sobre: a 
proposta do Governo de promover 
um pacto entre os diferentes au
mentos da sociedade. * 


