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Lula propõe ''pressão em massa 99 

"Vou até chorar lágrimas de cro
codilo cada vez que discursar no 
Congresso Constituinte. Mas sei que 
nem isso vai sensibilizar Ulysses Gui
marães e nem os outros políticos des-
comprometidos com a luta dos tra
balhadores." A declaração é parte do 
rápido discurso que o deputado fede
ral do PT, Luís Ignácio Lula da Silva, 
fez ontem, encerrando a assembléia 
complementar dos metalúrgicos de 
São Bernardo do Campo para apro
vação da pauta da campanha sala
rial da categoria. O deputado petista 
defendeu a pressão popular nas deli
berações do Congresso na tentativa 
de conseguir aprovação de itens de 
interesse da classe trabalhadora. 

"É preferível a peãozada pegar 
um ônibus, ir à Brasília e até invadir 
o Congresso, do que ficar depois cho
rando" — propôs Lula aos metalúrgi
cos. Segundo ele, "somente a pressão 
em massa" será capaz de evitar uma 
Constituição "repleta de mais deve-
res para o trabalhador". 

Lula comparou a participação 
dos parlamentares que representam 
os trabalhadores no Congresso a 
uma minoria de operários em reu
nião com empresários e perguntou: 
"Numa situação destas, como podem 
nossas reivindicações serem aten
didas?" 

O deputado petista destacou 
ainda a necessidade de os metalúrgi
cos do ABC "amadurecerem" nesta 
campanha salarial, ampliando as 
discussões trabalhistas a todas as ca
tegorias. Lula prefere, no entanto, 
não considerar a campanha dos me
talúrgicos — com data base em abril 
— como o carro-chefe de uma nova 
greve geral. Segundo ele, a paralisa
ção geral deve surgir da mobilização 
de todas as categorias profissionais. 

E, mais uma vez, Lula defendeu 
um grande protesto nacional como 
mais uma forma de pressão na Cons
tituinte. O líder petista considera até 
que a classe trabalhadora deve se 
organizar em "algo muito maior do 
que uma greve para definitivamente 
ter vez nas deliberações políticas e 
econômicas do País". 

Para Lula, não basta a troca de 
ministros. "Precisamos é de uma mo
dificação em toda a política econô
mica" — disse. E conclamou os sindi
catos, a CUT e toda a classe traba
lhadora a demonstrar que não aceita 
a atual desordem econômica". 

Formiga, o 
painel vetado 
no Minhocâo 

Levando adiante a campanha da 
mulher na Constituinte, alguns 
membros da União de Mulheres e do 
Conselho Estadual da Condição Fe
minina pintavam uma das pilastras 
do minhocâo, perto da praça Mare
chal Deodoro, ontem pela manhã. 
Mas não puderam terminar a obra — 
uma grande formiga de 2x2 metros — 
porque foram interrompidas por po
liciais que passavam no local. 

Tentaram conversar mas não 
convenceram. Foram levadas em 
camburão para a sede da Polícia Fe
deral em São Paulo, onde prestaram 
depoimento por pichação. Entre elas 
estavam Terezinha Oonzaga, presi
dente da União de Mulheres; Maria 
Amélia Teles, coordenadora da co
missão de Constituinte do Conselho 
Estadual da Condição Feminina; 
Criméia de Almeida, tesoureira da 
União e Maria de Lourdes Rodrigues, 
coordenadora da Comissão de Tra
balho. 

"Essa pintura faz parte da cam
panha de conscientização da mulher 
e sua importância na Assembléia 
Constiituinte", expUcou Ariza Vala-
dão, também membro do Conselho. 
A figura da formiga foi escolhida por 
representar um trabalho perseveran
te, pequeno, mas muito pesado. A 
formiga carrega uma folha verde-
amarela. 

A filha de uma das detidas, anai-
na de Almeida Teles, de 19 anos, não 
se conformava com o ocorrido: "Eu 
estava junto quando elas pintaram o 
primeiro painel, na rua 13 de Maio 
com a Brigadeiro Luís Antônio. Os 
guardas de trânsito ate conversavam 
com a gente. Foi um trabalho muito 
bonito". Segundo Janaina, essa for
miga é pintada com várias tintas co
loridas, laváveis, e demora de seis a 
sete horas para ser concluída. 

Prisco Viana no plenário com Ulysses) é de absoluta confiança de Sarney 

Prisco^quase certo na liderança 
BRASÍLIA 

AGÊNCIA ESTADO 

O d e p u t a d o P r i s c o Viana 
(PMDB/BA) poderá ser escolhido 
amanhã líder do governo no Con
gresso, muito embora informações 
oficiais digam o contrário. Ontem pe
la manhã, o secretário de Imprensa 
da Presidência da Republica, jorna
lista Frota Neto, garantia: "Não está 
feita a escolha. O presidente não de
cidiu, sequer, se vai escolher um líder 
do governo no Congresso. Continua 
estudando se deve ou não criar a fi
gura e fazendo contatos. Só depois 
de decicir é que vai pensar no nome". 

O presidente José Sarney pensa 
em instituir novamente a figura do 
líder do governo no Congresso, em 
virtude da experiência que manteve 
com seu líder na Câmara, Pimenta 
da Veiga. Em alguns oportimidades, 
o chefe do governo se considerou 
abandonado por Pimenta, que refle
tia as insatisfações e perplexidades 
do PMDB. Noutras, deputados pee-
medebistas acusaram o deputado 
mineiro de servir mais a Sarney que 
ao partido. 

A experiência foi desastrosa com 
o falecido presidente Trancredo Ne
ves que criou a figura de líder do 
governo no Congresso, confiando-a 
ao senador Fernando Henrique Car

doso. Nunca se soube exatamente o 
que devia fazer o líder no Congresso, 
posto que praticamente caiu em de
suso. 

Prisco Viana, que montou com 
Sarney a estrutura partidária do 
PDS e foi reeleito, em 15 de novem
bro do ano passado deputado federal 
pelo PMDB, poderá ocupar o cargo, 
por ser da absoluta confiança do che
fe do governo. 

Diante, porém, das várias alas de 
que se compõe o PMDB, é previsível 
que se multipliquem as críticas à es
colha. Esquerdistas lembrarão o pas
sado de Prisco, que foi do PDS e 
eleitor de Paulo Maluf. Por outro la
do, se o escolhido for um político de 
esquerda será violentamente critica
da pelos conservadores do partido. 

"A solução é criar um líder para 
de manhã e outro para a tarde", cada 
um de uma matriz ideológica dife
rente, dizia anteontem um veterano 
parlamentar, ironizando as contradi
ções ideológicas do PMDB. 

DECISÃO 
O presidente Sarney terá que to

mar, esta semana, uma decisão defi
nitiva sobre a liderança, continuan
do seu exercício de sobrevivência 
com a Assembléia Nacional Consti
tuinte, instalada no dia 1°. Isso de
pois de ter passado luna semana 
aguardando, negociando e tentando 

influir nas primeiras decisões Consti
tuintes. 

No sábado, dia 31, véspera da 
instalação da Assembléia Nacional 
Constituinte, Sarney já teve que uti
lizar sua fala à Nação, que seria ape
nas saudando o fato para deixar cla
ra sua condenação a uma Constituin-
te exclusiva, como pretendia o 
PMDB. A candidatura do deputado 
Fernando Lyra (PMDB-PE) para a 
presidência da Câmara também ocu
pou a lista de preocupações do presi
dente Sarney no início da semana. 

Ele começou articulando, atra
vés, dos mais variados auxiliares, 
contra a suspensão dos trabalhos da 
Câmara e do Senado, acompanhou a 
eleição de Ulysses Guimarães e der
rota de Fernando Lyra, na segunda-
feira e na terça-feira, como dizem 
seus assessores, começou a deglutir 
os resultados das primeiras votações 
dos parlamentares. 

Depois dos dois primeiros pro
blemas, a Constituinte exclusiva e as 
pretensões de Fernando Lyra, Sar
ney já começou a pensar na necessi
dade de ter um elo de comunicação 
com o Congresso Nacional e a Cons
tituinte, ou pelo menos alertar os 
parlamentares do PMDB, que afinal 
compõem o partido do governo de 
que é preciso essa articulação com o 
Palácio do Planalto. 

r Os dois hrasis^ 
GERALDO FORBES 

Foi Jacques Lambert quem primei
ro sintetizou no título do seu já clássico 
estudo a dicotomià tão clara da nação 
brasileira. São dois brasis. A marcante 
repartição não é só econômica — Belín-
dia de outra bem achada expressão. A 
divisão é também muito clara na geo
grafia — o Sul dinâmico, o Norte-
Nordete langoroso; na cultura — 70% 
de semi-analfabetos e 30% de semile-
trados e por aí em diante. 

Todas essas diferenças são poten
cialmente perigosas não só pela grande 
distância entre os extremos como, prin
cipalmente, por sua tendência à rigidez, 
se não ao agravamento. O que se quer 
dizer é que nesses últimos anos em vez 
de diminuírem as diferenças, principal
mente as econômicas e de qualidade de 
vida, têm-se acentuado e com elas ine
vitavelmente as tensões sociais e já 
agora as regionais. 

Parece evidente que não constitui
remos uma grande nação sobre estrutu
ras tão dispares e também parece claro 
que a capacidade de tolerância popu
lar, acalentada pela indolência dos tró
picos e a passividade da alma aíro-luso-
indo-americana, tem, apesar de enor
me, limites finitos e já próximos. 

Se são graves, preocupantemente 
graves para os que amam os filhos e o 
País, os abismos tão escandalosos e ver
gonhosos entre as condições de vida de 
cidadãos da mesma pátria, às vezes vi
zinhos da mesma rua, patrões e empre
gados da mesma firma, mais grave e 
preocupante é porém o verdadeiro fos
so que separa hoje o governo federal, a 
administração e os políticos de Brasília, 
do Brasil que trabalha nsis cidades e 
nos campos. 

O Executivo, nominalmente chefia
do pelo dr. Sarney, já demonstrou à 
farta que não governa, devaneia. Go
vernado pelos acontecimentos e aco
vardado na sua incapacidade, parte 
congênita, parte adquirida, de com
preender e comandar, o presidente re
fugia-se e defende-se com suas teorias 
conspiratórias e outras sandices. O Pa
lácio do Planalto, único lugar da terra 

onde o Plano Cruzado é considerado 
um sucesso, transforma-se em hospício 
e neste quadro é fácil compreender que 
a reorganização da economia só pode
ria mesmo ser iniciada, como foi, pela 

.enérgica ação do sr. Ronald MacDo-
nald. 

Na medida em que não se governa e 
não se legisla, as instituições tomam-se 
cada vez mais longínquas e abstratas. 
Não havendo governo, governam a 
Fiesp, a Febraban e cada um em sua 
loja e indústria. Não é o laisser-faire, é a 
casa-da-mãe-Joana. 

Entretanto, embora ausente, o po
der existe e pode. Sempre há portarias 
e regulamentos sendo baixados. Acon
tece que seu irrealismo (não há minis
tros ainda discutindo aumentos de sa
lários e preços em bases já há meses 
ultrapassadas?) faz com que os ordena
mentos sejam recebidos com cada vez 
maior indiferença, quase irrisâo. Assim, 
depois da desordem na economia 
ameaça-nos a desobediência pura e 
simples às leis escritas, acompanhada e 
até sobrepujada pelo desrespeito às 
normas éticas e morais. 

Corre-se enfim o risco de ver reali
zada a citação maliciosa de Levi 
Strauss no capítulo dos Tristes Trópi
cos sobre São Paulo — o País pode ir da 
barbárie à decadência sem sequer pas
sar pela civilização. 

No último domingo instalou-se a 
Constituinte. Perante uma plateia des
respeitosa e desatenta o ministro Mo
reira Alves, eminente servidor do arbí
trio, fez seu tedioso pronunciamento. 
Senadores e deputados que não ligam 
para o presente e querem regular o fu
turo nem ao menos tomaram assento 
ou assumiram postura digna para o que 
se pretendia fosse uma solenidade. Pre
sidente Sarney, a mente em delírio, 
sempre temeroso, entrou pelo porão. 

(Este senhor, para aqueles não fa
miliarizados com o nome, vem a ser o 
personagem símbolo, das lanchonetes 
McDonalds, o clown dos seus anúncios. 
Pois bem, melhor que qualquer outro, 
melhor que o Jair MeneghelU ou o Má
rio Amato, foi ele que com a tabela de 
seus hambúrgueres provou que a sala
da dos economistas do Dílson não fazia 

mais qualquer sentido. E começou o 
descongelamento.) 

A insensibilidade e despreparo dos 
governantes não é entretanto privilégio 
do Executivo. Por sua vez, o Legislati
vo, a rigor, nem funcioiía mais e todo o 
escasso tempo dos deputados e senado
res deverá se voltar para a elaboração 
da Constituinte. Isto quando consegui
rem terminar a partilha de cargos, van
tagens e moradias a qual se dedicam 
neste momento com exclusivo afinco. 

(É verdadeiramente Incrível o que 
se passa. O País no meio de uma de 
suas maiores crises e nem um só escas
so deputado ou senador dela se ocupa. 
É como se não lhes dissesse respeito, 
como se fossem marcianos em visite às 
laranjas do Congresso. E haja suco para 
tantos mamadores.) 

O distanciamento da realidade 
atinge pois, igualmente. Executivo e 
Legislativo e com eles todo o complexo 
burocrático que viceja na ilha da fanta
sia. Como pura e simplesmente os polí
ticos não estão à altura do País e este 
recusa-se a parar e fenecer, a confusão e 
o fosso aumentam a cada dia. 

Mas, em determinado momento, 
as câmeras mostraram um meninote 
maltrapilho, um surrão ao ombro, 
passando distraído pelo aparato po
licial e subindo decidido pela entra
da principal. 

Indagado por repórteres, o garo
to andrajoso, nem assustado nem cu
rioso, exprimlndo-se na linguagem 
tosca, quase incompreensível, das 
crianças abandonadas, os Mowglls 
de nossas ruas, disse morar na "do-
vlária" e ter vindo ali, atraído pela 
festa, pedir um "lan". 

Uma cena exemplar. Nos salões a 
turbamulta de políticos, apertando 
se freneticamente, gulosos sem pu
dor, na busca da mão de ministro, do 
olhar do presidente, na busca de coi
sa nenhuma. Lá fora, sentado a um 
canto, o pobrezinho de Jesus, mor
dendo esfomeado o sanduíche, dado 
por algum espírito caridoso. A vonta
de de comer e a fome. 

Tão perto e tão longe, 
brasis. 

Dois 


