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Amanhã assumirão o po
der os governadores esta
duais, quase todos eles elei
tos pelo PMDB, nas águas 
plácidas da popularidade do 
presidente José Sarney, e, 
portanto, da aura eufórica 
que começou a soprar desde 
que se estabeleceu o Plano 
Cruzado, com a sua caracte
rística esperançosa, ao mes
mo tempo enganadora, da 
inflação zero e do congela
mento dos preços. Os gover
nadores, reconheçam ou 
não. nasceram dessa atmos
fera, e se passaram a 
renegá-la, depois de benefi
ciados, è que a gratidão é 
palavra que não consta do 
calepino político. Alguns de
les engrossaram a voz, 
fingindo-se de oposicionis
tas, e apresentando ao Go
verno Central desbordantes 
exigências, que, no entanto, 
não serão mantidas a partir 
de segunda-feira, quando, 
fazendo o levantamento dos 
seus recursos financeiros, 
sentirem que o caminho que 
lhes resta é subir de cabeça 
baixa a rampa do Planalto 
para pedir dinheiro do Ban
co do Brasil e de outras enti
dades prolíferas, umbilical
mente ligadas ao Tesouro 
Nacional. 
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Aqui veremos que o feijão 
é bem mais poderoso do que 
o sonho. Fala-se de coliga
ções entre estados podero
sos, quando o assunto não é 
esse, e sim de composições 
partidárias. O que importa é 
o fortalecimento do PMDB 
nos estados em que o partido 
elegeu governadores ou se
jam, todos eles, com uma 
única e honrosa exceçâo. 
Fazer política de governa
dores é malhar em ferro álg-
do, conforme se viu no curso 
da era republicana, em ten
tativas sempre frustradas, 
com o seu contingente de 
desmoralização do Federa
lismo, e, portanto, do regi
me democrático que assenta 
sobre ele. 

Pelos cálculos da Impren
sa, a Constituinte só come
çará a trabalhar depois da 
Páscoa. Primeiro foi o labo
rioso parto do Regimento In
terno, depois a luta dos par
tidos pela representação nas 
comissões e outros óbices da 
chicana facciosa. E ainda as 
empáfias de uma soberania 
majestática, inteiramente 
fora do realismo de uma es
trutura partidária cada vez 
mais frágil e inoperante. 
Por isso ou por aquilo esta
mos fazendo a história em. 
quadrinhos da Nova Repú-j 
blica. ) 
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