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Eleições gerais resgatam promessas 
MENDE S(RIBEIRO\ 

Oreunião do PMDB, 
como se esperava; 
virou em nada. Cla

ro, se fosse intenção dou
rar a pílula, dir-se-ia de 
outra forma. Demonstra
ção democrática? Troca 
de opiniões? Coisas nesse 
sentido? No fundo, a evi
dência. O partido não gra
vita mais em torno de 
Ulysses. Nem se une sob o 
comando de.Covas. Com
prometidos por atitudes 
ditatoriais anteriores, ex
perimentam a reação na
tural de quem não aceita 
cabresto. -Chega a ser 
ridícula a tentativa de pa
trulhamento nas subco
missões buscando, de for
ma inconsequente, man
ter a bancada'dentro da 
camisa-de-força que os 
constituintes jamais ves
tiram. Uns ainda escu
tam. Outros jà se negam 
a perder tempo com ma
nobras^ Surradas e deco
radas'. -'• '.; | 

Ficou resolvido que a 

.Constituinte resolverá: 
Pergunta-se: poderia ser 
outra decisão? Depois de 
horas e horas de palavras 
vazias, atirou-se a defini
tiva para as calendas. 
Adiar; buscar outro foro 
decisório, é próprio de um 
organismo gigantesco, fo
ra de controle e com lide
ranças desgastadas. . E 
fundamental que o PMDB 
olhe sua própria cara. A 
grei de Arraes não é a de 

.Sarney. A de Tancredo — 
se já o foi, duvido — dife
re da de Ulysses. A de.Co? 
vas contraria a de Luiz 
Henrique. E,' confesso, 
não sei onde anda e com 
quem se enquadra a fatia 
supostamente obediente 
ao líder do Governo. 

Somam-se desgastes. 
Todos evitáveis. Inobs-
tante, o partido perde em 
todas as frentes. No imo; 
bilismo do Governo. Nas 
emendas piores que os so
netos compostos pelos 
neoditadores. Nos cho

ques, origens das discór
dias provocadas pela des
consideração de meia dú
zia repelidos pela maioria 
dos eleitos. A medida em 
que os constituintes se co
nhecem, se aprofunda o 
abismo que a inabilidade 
dos que têm a responsabi
lidade de zelar pela união 
que acabou, abriu entre 
correligionários. A cons-
tatação, dolorosa, desafia 
desmentidos ou colora
ções menos escuras. 

Quem não tem a cora
gem de pedir julgamento 
popular para o seu man
dato, perde a autoridade 
para questionar outro. Õ 
vício dos seis anos de Sar
ney — previstos na Carta 
outorgada — é o pecado 
do constituinte se tranfor-
mar em legislador ordi
nário, juiz em causa pró
pria, também abalizado 
por um congresso sem le-, 
gitim idade, responsável 
pela emenda que convo

cou a Assembleia Nacio
nal. 

A sugestão — não por 
ser minha, por coerente 
— de convocar eleições 
gerais è, além de exigên
cia nacional, resgate de 
promessas frustrantes e 
frustradas. Descreio, sin
ceramente, que a maioria 
dos que hoje estão no Par
lamento voltem em novo 
pleito. Por que esconder? 
Não estamos livres de 
acusação de estelionato 
eleitoral. As grandes ban
deiras da Nova República 
viraram trapos. Sarney é 
alvo escolhido para des
viar â atenção. O PMDB, 
partido pelo qual me ele
gi, pediu, ganhou mas não 
assumiu o Governo. Co
mo podia? Devorado por 
lutas intestinas, ainda 
procura a identidade per
dida logo depois do quinze 
de novembro de 86. 
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