
Campanha abre novo 
quadro político no país 

RIO (Sucursal) — Somente 
á partir de terça-feira, quan
do os líderes das bancadas do 
MDB no Senado, na Câmara 
Federal, nas Assembléias 
Legislativas e nas Câmaras 
de Vereadores discursarão, 
fazendo a defesa da tese da 
Constituinte, dando seqüên
cia às decisões da última 
convenção partidária, ê que 
começará a ser talhado o 
novo quadro político e será 
possível qualquer estimativa 
quanto ao' futuro; Por ora, a 
certeza é uma só:sao delir 
bérar pela Constituinte, a 
Oposição quebrou á placidez 
de uma conjuntura.onde se 
movimentam dois -.partidos 
mais dados à discussão.dos 
efeitos que das causas efe
tivas dos problemas insti
tucionais e incapazes, por fal
ta "de Unidade1 interna.: de 
apontar soluções para eles. -

Aparentemente, essa rup-
tura^ brusca, desconcertou 
tanto o governo quanto sua 
extensão partidária. a-Arena, 
pois até agora ;;™ trans
corridos vários dias desde a 

divulgação das decisões 
emedebistàs, por sinal já ? 
bem conhecidas desde'antes 
da Convenção '7- nem um 

\ nem ; outro »reagiram de' 
maneira consistente sobre as; 
deriberações.do MDB. O 
presidente da Arena, de
putado Françelino; Pereira, 
ainda não se "fixou numa 
critica, preferindo opor à pp-

1 çãó emédebista a ameaça dê 
., ilegalidade das decisões da 
: Convenção, È também á '" 
Presidência da República, * 

• .por seu porta-vóz; não expôs 
„;s seu ponto de vista, preferindo 

transferiria Arena á missão 
• desse comentário. : 

! • ' ; OFUTURO-' 
•- A sensação recolhida nas 
i áreas do governo é de que. 

embora esperada, a defi^ 
'-*'..,rflç'ão dõ̂  MDB^pelã^Consti' 
' 'tuirite.'.' supreehdeú.' na me-
1 dida em quê, sendo ousada, a 

•ij -tese deveria sofrer tanta con-
,«. testaçãq no curso dos de

bates; que seu triunfo, ria ver-
. dáde. seria uma derrota. Mas 
.isso,não ocorreu. e,as vozes 
còritrã a Constituinte ficaram 
silenciadas ;e ausentes. 
.Poucos se animaram a opor-
se e entre esses deve-se Citar 
o deputado fluminense 
Florim. Coutinho, que tam
bém é geiieraLda reserva, 
para quéth á tese vitoriosa na 

Convenção mais servirá para 
tumultuar, que para ajudar. 

''Não concordo com a Cons
tituinte e por isso nem fui a 
Brasília. Acho que a Cons-

: tituinte é coisa para agitar, 
para fornecer elementos aos. 
interessados em criar mais 
embaraços" — afirmou 

., Florim Coutinho, pára quem-
a tese "nâo traz nenhum 

1 proveito para o partido". 
Sem contestadores. a Cons-

.;• tituinte se impõe, no MDB, 
como bandeira ^incontras-
tável. Como v palávra-de-or-
dem, ela terá de ser levada à 
opinião pública, para encon
trar o apoio que a torne vi
toriosa. Esse é, pelo menos, o 
raciocínio oposicionista. 

Os arenistas se preocu
pam exatamente com isso. Se 

.^.levada às ruas, como eles 
dizem, à tese emédebista vai 
desencadear . conseqüências, 
principalmente porque à 
propaganda da Constituinte 
terá de ser feita à base dos 
•argumentos que estão no 
manifesto-explicação .tam
bém aprovado pela Conven
ção e outros a serem for
mulados. Estes argumentos 

. sáo de que o País esfó viven
do sob o arbítrio, sem ar
cabouço constitucional e, 
portanto, sem qualquer iden
tidade com os princípios 

1, democráticos. 
-, • O fato de o manifesto não 

fazer referência expressa 
hão esconde um dos propó
sitos dos redatores do do
cumento de classificar como 
arbitrário o atual regime. 

Ora, fica evidente que a 
, campanha _ propagandistica 
da Constituinte terá emba
samento em acusações fron-' 
.tais ao regirne, ao governo e. 
talvez, até mesmo à Re
volução de 64. 

De certo modo. o potencial 
de perigos dá razão aos te
mores arenistas, pois fica 
difícil prever até que ponto o 
dispositivo revolucionário es
tá com a sensibilidade 
aflorada. 


