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Sem uma base parlamentar 
estável, o governo José Sarney ga
nhou sua principal batalha na 
Constituinte, o mandato de cinco 
anos, à custa de governadores for
tes como Orestes Quércia, de São 
Paulo, Newton Cardoso, de Minas, 
e Álvaro Dias, do Paraná. Passada 
a Constituinte e as eleições muni
cipais — que flagraram Sarney co
mo principal adversário de parti
dos e candidatos — o governo con
tinua sem bases partidárias e per
de também os governadores. Os 
horizontes do Palácio do Planalto 
para 1989, portanto, são negros. 

"Os ratos estão abandonando 
o navio que está afundando", diz a 
deputada Dirce Tutu Quadros 
(PSDB-SP), que faz oposição ao 
governo Sarney mas critica a mu
dança de postura dos governado
res. "Eles apoiaram o governo, tra
balharam pelos cinco anos, fize
ram tudo o que o povo não queria. 
Como é que agora ninguém mais é 
Sarney, ninguém mais é PMDB"? 
— acrescenta, prevendo que o go
verno ainda tem um instrumento 
para fazer prevalecer sua vontade 
no Congresso: "Continuar no tra
balho de formiguinha, chamando 
um a um e manipulando consciên
cias. É a velha história do fisiolo-
gismo do Congresso e do governo". 

Se a filha do prefeito Jânio 
Quadros estiver certa, o "trabalho 
de formiguinha" vai ser acionado 
principalmente nas votações do 
Orçamento da União, da nova Lei 
de Greve e de nove medidas provi
sórias, que substituíram os velhos 
decretos-leis depois da promulga
ção da nova Carta. Essas medidas 
têm de ser aprovadas em 30 dias 
pois, do contrário, sáo automática-
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mente tornadas sem efeitos desde 
a data de publicação. Entre elas, 
destaca-se uma que foi lida na ter-
ça-feira em plenário e que devolve 
a URP de maio e cria um abono 
de Cz$ 25 mil para um funcionalis
mo que passou um mês em greve 
atordoando, e pode voltar a ator
doar, o governo federal. 

Um reconhecido aliado do go
verno no Congresso, deputado José 
Lins (PFL-CE), está muito preocu
pado com 1989 e, por isso, sugeriu 
que sejam elaborados regimentos 
internos provisórios, com validade 
para 6 meses ou um ano, para Câ
mara, Senado e sessões mistas. "A 
base do governo sempre foi instá
vel. Agora, precisamos lhe dar con
dições pelo menos para resistir até 
a sucessão presidencial", resig-
na-se. 

Outro governista fiel, o depu
tado Mussa Demes (PFL-PI), vai 
logo avisando: "Nas questões polí
ticas, vou votar com a liderança do 
meu partido e com o ministro Hu-1 

go Napoleão, da Educação, que é 
piauiense. Mas nas questões eco
nómicas meus votos serão pes
soais". Ele, por exemplo, acha que 

a proposta de orçamento do gover 
no "tem receita subestimada, mas 
carada, e reservas de contingência 
muito superiores às previstas nos 
últimos orçamentos". Assim, pre
tende votar contra. 

O líder do PFL, deputado José 
Lourenço, contudo, procura desa 
nuviar os horizontes do governo 
"Minoria? Que minoria?" Ele e c 
ministro do Gabinete Civil, Ronal 
do Costa Couto, mostram que o go 
verno ja afinou seu discurso de 
resposta às futuras dificuldades no 
Congresso. Para Lourenço, "a; 
propostas enviadas ao Congresso 
não são do governo, são do interes 
se do País". Para Costa Couto, "( 
Congresso jamais vota contra os 
interesses do povo". 

Representante da linha oposi 
cionista do PFL, o também deputa 
do Inocêncio de Oliveira (PE) con 
corda com o ministro mas lembra 
que não há uma simbiose entre os 
interesses do governo e o do povo 
às vezes até muito pelo contrário, e 
que o Palácio do Planalto certa 
mente sofrerá derrotas no Con 
gresso em 1989. "Não temos mais 
um partido único, como parecia o 
PMDB, e todos os partidos vão se 
unir para garantir a transição, que 
é do interesse do País. Mas não pa
ra cumprir a vontade do governo", 
explica. 

O próprio Mussa Demas, da li 
nha governista do partido, acres 
centa: 

— Não estamos aqui para 
obrigatoriamente, aprovar o que o 
governo quer. Isso era coisa da di 
tadura. 
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