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o O deputado Ulysses Gqimarâes, que ha-
jyia apressado o carro dá Constituinte desde 
seu último café-da-manhã com o presidente 

^Jqisé Sarney, resolveu retardá-lo, sob a égi-
*;dè de um acordo de lideranças qúe procurâ-
táfdar tempo ao Governo para se empenhar 
pela preservação do presidencialismo, até 
a-yotação de terça-feira. Como o Governo 
ábrlu o jogo de maneira oficial através do 

co anos de mandato, se o fez, foi astuto ao 
receber pedidos do alto para voltar atrás, 
reconsiderar sua posição, e permitir que as 
forças governistas tenham mais tempo pa
ra correr suas listas de adesões ao presi
dencialismo com cinco anos. 

O senador Marco Maciel, presente à reu
nião no Ministério da Justiça, animou-se 
mais com a perspectiva de aprovação da 

«Ministro da Justiça, o presidente da As- "Emenda Humberto Lucena, mesmo não 
«sembleia Nacional Constituinte também sendo a ideal. Mas como o jogo está aberto, 
•ífbriuoseu, declarando-se presidencialista,^/) time maciellsta jogará com os poucos 
•lo tjue fazia apenas sub-reptlciamente, em 

* atitude não despicienda, visto que procura
r á resguardar sua Isenção de chefe de um 
poder constitucional. 

Todos abrindo o jogo, ficou mais fácil. 
'Certamente o ministro Paulo Brossard 

°rflígí,U como instrumento de' coordenação 
j^ í t i ca do Governo alertado para tal mis
s ã o pelo assessor especial, . Thales Rama-
tJaô, amigo dos ritos formais, e do jogo em 
oequipe. O Dr. Thales não quererá herdar o 
fifencargo das relações diretas com o Dr. • 
"tJiysses: ambos são doutores demais em su
btilezas. Foipreciso estabelecer um colégio 
^ihtercalatófio. • 

*j'*!Q presidente da Constituinte sentiu a ne
cessidade de o Executivo mobilizar forças 
para impor a vitória que deseja na votação 
3o sistema de governo, e abriu espaço para 
taK suspendendo as votações deste final de 
>emana. Mostrou, com isso, que não prati
c a o "acórdão" dado como finalizado pa
ira aprovação do parlamentarismo com cin-

trunfos que tem, arriscando-se ã ser identi
ficado cbm os fisiologistas e "chapas bran
cas". Até a reunião de ontem qjjienr defen
dia o presidencialismo, porVêpnvicção, 
fazia-o envergonhado. A partir dlí? passou 
a fazê-lo por estratégia, certo de que a tré
gua do fim de semana abrirá espaço a uma 
visão mais crua da realidade que não é in
teiramente verde, nem completamente 
vermelha: azul, jamais. 

O que já era certo — a admissão do acor
do para dar parlamentarismo com cinco 
anos — ficou incerto. Poderá dar tudo. O 
Governo tem nas mãos a oportunidade de 
se empenhar firmemente pela vitória do 
presidencialismo com cinco anos, contando 
com a boa vontade tativa do presidente da 
Constituinte, que mostra não ser empecilho 
para o presidente Sarney. O governadoç 
Miguel Arraes terá informado o deputado 
Ulysses Guimarães dos termos da conver
sa mantida com o Presidente da República 
e das restrições neles contidos a seu com
portamento. 


