
Não se sabe bem a em duas ou 
três semanas, mas não passará dis
so a decisão da Assembleia Na&ó-
nàl Constituinte sobre o matmmo 
do presidente José Sarnev. Vottòu-
sea trabalhar ativamente no gover
no, em torno das bancadas parla
mentares. Ontem, reunido com seu 
comando politico, o presidente ou
viu que 310 constituintes estão 
acertados com os cinco anos. Cau
teloso, não confiou e botou todo 
mundo para trabalhar. 

Os governadores, exceçáo de 
Miguel Arraes, de Pernambuco, 
Waldir Pires, da Bahia, e Moreira 
Franco, do Rio, estão telefonando 
como nunca para deputados e sena
dores, exigindo a manutenção do 
compromisso. Os organismos de co
municação do Palácio do Planalto 
agitam-se, só valendo noticia em 
favor de quem está contra os qua
tros anos. Mas quem mais trabalha 
são os ministros, com ênfase espe
cial para António Carlos Maga
lhães, das Comunicações, Prisco 
Viana, da Habitação, Jader Barba-
Iho, da Reforma Agrária, e João 
Alves, do Interior. 

Muita gente, entre os consti-
tuintes, imagina a repetição do fes
tival de benesses ocorrido há pouco 
na&êe>umirtês, quando da vota
ção do tempo de mandato para os 
sucessores de Sarnep. Como deter-
minadas promessas não foram inte
gralmente cumpridas, valorizam-se 
certos parlamentares, até fazendo 
terrorismo com o governo. A práti
ca não é nova, aconteceu durante o 
.regime autoritário, mas, agora, as-
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• dente da República. Tudo indica 
QM(,m ciscoánósterão manfídêt, 
mas, como garantir ninguém ga
rante, daqui até meados do 
governo talvez se obrigue a des% 
der mais recursos do que os amç 
Ihados com, o congelamento 
ZJRP para os funcionários púb{ 
cos. Seria irónicose, depois dei 
to esforço, a Assembleia Nacion 
Constituinte terminasse por mant 
0 item das disposições transttórli 
que fixa as eleições presidenci 
para novembro deste ano. 

Singularmente, nesse videç 
pe do que aconteceu semanas atra 
os militares estão calados. Seu , 
lêncio pode ser sintomático: ou i 
certeza de que os cinco anos ; 
Sarney serão mesmo aprov 
decidiram não se intrometer • 
no assunto. . ^ « « ^ 
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