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Coluna do Castello 

PFL reúne bases 
antes do Diretório 

O PFL, possivelmente 
na reunião do seu Di

retório Nacional, na quin
ta-feira, dia 29, decidirá 
permanecer no governo 
pelo menos até a promul
gação da nova Constitui
ção. Essa é a tendência do 
ministro Aureliano Cha
ves, que considera impor
tante sustentar até lá o partido junto ao 
governo, apesar de sentir ser crescente a 
resistência nas bases estaduais e municipais à 
idéia de continuar apoiando o governo José 
Sarney. O senador Marco Maciel, no entan
to, convocou para amanhã os presidentes 
dos Diretórios Regionais e os líderes nas 
Assembléias para que o Diretório sinta a 
tendência dominante nas bases, de afasta
mento do governo federal. 

Ao Sr. Aureliano Chaves foram atribuí
das críticas ao governo, segundo as quais a 
predominância do Sr. Ulysses Guimarães 
nas decisões indicaria a preexistência de um 
sistema parlamentarista de governo. Lem
bra-se, a propósito, que o presidente da 
República disse ao Sr. Raphael de Almeida 
Magalhães que era precisamente o presiden
te de honra do PFL que se opunha à sua 
permanência no Ministério da Previdência 
Social. De qualquer forma, a tendência Ba 
reunião do Diretório, se não for embargada 
pelas bases, é manter o partido ao lado do 
presidente, permanecendo os atuais minis
tros e indicando-se para a pasta da Educação 
os nomes dos senadores Hugo Napoleão e 
Divaldo Suruagy. O representante das Ala
goas tem declarado que seu candidato ao 
ministério é o ex-govenador do Piauí. 

O marco assinalado para a conclusão da 
solidariedade ao Sr. José Sarney — promul
gação da Constituição — daria oportunidade 
a que até lá o senador Marco Maciel, que se 
mantém distante do governo, elabore a Con
venção Nacional que lançaria a candidatura 
do Sr. Aureliano Chaves a presidente da 
República, sob o estímulo de sucessivas 
pesquisas de opinião que mostram a boa 
imagem popular do ministro das Minas e 
Energia. O ministro Antônio Carlos Maga-
lhães, que não cogita ainda de candidaturas 
sucessórias, tem estimulado o ex-vice-
presidente da República a manter-se no 
governo e a prestigiar a corrente que preten
de colaborar com o presidente. O ministro 
das Comunicações continua a dizer que 
dispõe das assinaturas de 83 parlamentares 
favoráveis à participação do partido no go
verno. O Sr. Aureliano Chaves tem preferi
do, no entanto, fazer levantamentos por 
conta própria e manter seus habituais con-
tactos com o presidente do PFL, senador 
Maciel. 

TT presidente do PFL poderá, todavia, 
mudar o ânimo do Diretório, com sua propa
ganda pré-convenção. 

Crise à vista 
Outra crise está à vista. Trata-se agora 

da permanência do ministro Luís Carlos 
Bresser Pereira no Ministério da fazenda. 
Ele declarou aos jornais que "se é para o 
suicídio não contem comigo". Não sendo z 

político profissional nem um homem preso 
ao poder, o ministro da Fazenda sente a cada t 
dia mais ameaçado o chamado Plano Bres
ser, de controle da inflação. Seu apelo aos 
trabalhadores e empresários para que não 
furem os níveis de previsibilidade do seu , 
plano quanto a aumento de salários não , 
parece ter produzido efeitos, em parte devi
do à atribuição de novos aumentos além da 
escala ao funcionalismo civil e militar. t 

O Sr. Bresser Pereira prossegue, no.-» 
entanto, por intermédio dos seus interlocu
tores, a negociação da dívida externa, com 
alguma esperança. Tem falado a seu favor 
igualmente a retomada das exportações no 
mais alto nível da história recente do país e a 
confiança que suas proposições têm desper
tado nos negociadores. 

Se as circunstâncias o levarem a demitir-
se o Sr. José Sarney teria um acréscimo 
importantíssimo aos fatores de crise com que 
se debate seu governo e o PMDB, que 
indicou o atual titular da Fazenda, estaria 
convocado a meter-se no problema mediante 
a indicação de um substitutivo que pelo 
menos mantenha o nível de credibilidade do 
atual ministro. Novas greves estão se deli
neando e é sintomático que o líder Luís. 
Inácio da Silva, do PT, esteja pedindo a 
cabeça tanto do Sr. José Sarney quanto do 
Sr. Ulysses Guimarães. 

Os prazos da Constituinte 

O presidente da Constituinte reunirá 
hoje os líderes e dirigentes da Comissão de 
Sistematização para decidir sobre o anda
mento dos trabalhos. A hipótese de funcio
namento concomitante da Sistematização e 
do plenário está sendo considerada. Afasta
da está a idéia de suspender agora os traba
lhos da comissão, pois isso importaria em 
recomeçar os trabalhos a partir do esboço 
inicial, chamado o Frankenstein, do relator 
Bernardo Cabral. Há também resistência ao 
funcionamento concomitante, dada a hipóte
se de o plenário tomar decisões finais sobre 
questões ainda pendentes de debate poste
rior da Sistematização. 

A esta altura os temas dominantes deve
rão ser mandato de quatro anos e introdução 
do parlamentarismo, já não tão gradual 
quanto o desejava no início o senador José 
Richa. O deputado Cid Carvalho pretende 
recompor o quadro anterior à crise desenca
deada pelo governo, em favor do gradua-
lismo. 

Carlos Castello Branco 


