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slL)s mcomodaaos que se mudem 

Não é de todo má a ideia dos 
constituintes do MUP de se despe
direm do PMDB para formar o seu 
próprio partido. Salvo exata meia 
dúzia de exceções, que são os 
chefes do movimento, o que os 
"mupistas" têm em comum é a 
necessidade de cortejar o "povão", 
para a caça aos votos; e isto exige 
deles um discurso com tonalidade 
esquerdista, capaz de competir 
com a dialética dos poucos e ver
dadeiros representantes da esquer
da efetiva, como o deputado Lula, 
por exemplo, do qual se pode dis
cordar mas há que respeitar nele a 
coerência. 

No mais, falta a esses mal 
chamados progressistas aquilo que 
o senador Roberto Campos de
finiu, certa vez, como ver além da 
linha do horizonte. Não se aper
ceberam, ainda, de que não é fácil 
formar um novo partido; que lhes 
diga o senador Marco Maciel, que, 
com todo o seu alto nível e reco
nhecida experiência política, ainda 
não conseguiu dar forma definitiva 
ao seu PFL. Também não se recor

dam que o PMDB, em suas raízes 
históricas, é mais PSD do que 
UDN, ura retrato da sociedade 
média brasileira e da maioria que 
conta, que não querem nem a 
ditadura da direita nem a da es
querda. Se o PMDB lutou vinte 
anos contra as forças radicais da 
direita, irá lutar outros tantos con
tra os extremistas da esquerda. 

Não adianta, portanto, que na 
sua ambição eleitoreira queiram 
descaracterizar o PMDB. Este vai 
resistir impávido a todos os 
ataques, a menos que a sua cúpula 
mais alta, diga-se o deputado 
Ulysses Guimarães, também en
doideça. Será assim melhor que se 
despeçam, que mudem de domicílio 
partidário. 

Seu rumo, tão bem conhecido, 
será o das esquerdas que defendem 
teses obsoletas: enquanto a Rússia 
e seus satélites voltam-se para a 
livre iniciativa e a economia de 
mercado, depois de 80 anos de in
sucesso de ditadura do proleta
riado, eles querem, no Brasil, im
plantar as teses russas de 1917! Se 

não entenderem outra língua, e 
somente souberem falar o. ver
náculo, mirem-se no exemplo tão 
próximo de Portugal, que deu mar
cha à ré na socialização do país, 
seguindo os exemplos da França. 
A Pior ainda é que esses "mupis
tas" não se" advertiram de que es
tão servindo de bucha de canhão 
para a esquerda revolucionária e 
dèsnacionalizadora. Além das in
vasões rurais e urbanas, com que 
procuram desmontar as tradições 
jurídicas e sociais do País e abrir 
caminho para o que se pode chamar 
de "nicaraguização" da vida 
brasileira, está ela envolvida 
criminosamente nas atividades do 
Cimi, filiado da CNBB e irmão da 
CPT, cujos verdadeiros propósitos 
estão denunciados na rua, nos jor
nais e no Congresso. Jamais o País 
passou por um risco tão amea
çador. 

Que sigam, portanto, os 
"mupistas" o seu caminho, todos 
juntos sem ficar um. Afinal, são os 
incomodados que se mudam. O 
PMDB não precisa deles. 


