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Sarney poderá 
kjudar Ulysses 
na Constituinte 

Terminada a 
Semana Santa, a 
Constituinte deve
rá voltar ao ritmo 
acelerado que o 
deputado ulysses 
Guimarães exige. 
O governo, que antes estava inclinado a 
não colaborar no apressamento dos tra
balhos, começa a mudar de posição. A 
tática do quanto mais tarde melhor 
perde força diante da tese de que será 
melhor para o presidente Sarney que os 
trabalhos da Constituinte sejam encer
rados logo."Para nós, o ideal seria ter a 
nova Constituição promulgada em 30 
dias", disse esta semana o líder do PFL, 
deputado José Lourenço. 

A mudança de atitude do governo 
baseia-se em três pontos: 1 — é preciso 
aproveitar maioria obtida com a vitória 
do presidencialismo; 2 — o agravamen
to da crise económica poderá levar a 
Constituinte a votar o mandato do pre
sidente Sarney, incluído nas Disposi
ções Transitórias, no momento de mais 
baixa popularidade do governo; 3 — o 
ministro Mailson da Nóbrega tem feito 
carga a favor da aceleração do ritmo da 
Constituinte, argumentando que os em
presários não voltarão a investir en
quanto perdurar a indecisão. 

Ainda existem dentro do governo 
ministros que consideram a lentidão da 
Constituinte um benefício ao presidente 

Sarney. São ministros que acham que se_ 
Constituinte se arrastar até agosto, não« 
haverá tempo hábil para eleições em 
novembro. Com isso, estaria inviabili
zada, naturalmente, qualquer tentativa 
de reduzir o mandato de Sarney a 
quatro anos. Esses ministros crêem, 
também, que o prolongamento dos de
bates fará com que a Constituinte acabe 
esvaziada, sem poder de influência so
bre a sociedade. 

Esse argumento, entretanto, perdeu 
muito de sua força com a vitória do 
presidencialismo, que mostrou um go
verno capaz de jogar duro nas questõçs 
vitais. A necessidade de se adotar medi
das amargas na economia para reduzir o 
déficit público também tem empurrado 
o presidente Sarney para o lado daque
les que querem ver a Constituinte pron
ta logo. 

O deputado Konder Reis (PDS-SC) 
acha que o governo jogará com uma 
premissa falsa, se apostar no prolonga
mento da Constituinte para inviabilizar 
eleições este ano. "Afinal, em 1945 o 
presidente Getúlio Vargas iniciou o 
processo de eleições em fevereiro. Em 
maio toda a legislação estava pronta e 
em dezembro se realizaram eleições", 
lembrou o deputado. "O argumento de 
que é preciso muito tempo para se 
organizar uma eleição é bobagem", 
continuou Konder Reis. "Bastam 90 
dias para que tudo se arranje, mesmo 
porque já faz muito tempo que a cam
panha presidencial está nas ruas." 
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