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"Vai baixará bofa". Com essa 
observação, o deputado Sarney 
Filho assegurou que o presidente 
José Sarney adotará amanhã um 
novo tom no programa "Conversa 
ao Pé do Rádio", que, nas últimas 
duas semanas, teve grande reper
cussão por suas críticas à Cons
tituinte. A trégua proposta pelo 
deputado- Ulysses Guimarães e 
cumprida pelas lideranças do PM
DB nos últimos dias parece ter sido 
aceita por Sarney, que continua, 
porém, segundo seus in
terlocutores, magoado com os par
tidos e os políticos. 

O deputado Fernando Lyra, 
adversário de Sarney, tem outra 
avaliação: a estratégia do confron
to concebida e aplicada pelo 
Palácio do Planalto não deu certo. 
A previsão do Governo era de um 
•impasse na Constituinte, quando 
da votação da garantia no em
prego. O comando do PMDB per
cebeu isto e bancou um acordo com 
o Centrão, mesmo contrariando 

seus aliados 
movimento 
trabalhadores, 
deu sua base 
Fernando Lyra. 

à esquerda e o 
sindical dos 

"O confronto per-
objetiva", conclui 

colapso 5 FEV 198S 
Mas este não foi o único 

episódio que contribuiu para rever
ter a escalada dos pronunciamen
tos do presidente José Sarney. O 
Presidente estava irritado com as 
denúncias envolvendo membros^ da 
sua família com irregularidades'na 
administração. A possibilidade de 
a CPI da Corrupção no Senado 
convocar para depor seu genro e 
secretário particular, Jorge Murad, 
era entendida pôr S arney como um 
ataque bessoal. O comando do 
PMlfB excluiu Murad da lista dos 
depoentes. 

Em outra frente de atuação, o 
vice-governador de São Paulo, 
Almino Affonso, está-se reunindo 
com os governadores do partido em 
busca da definição de um plano de 

emergência para evitar o colapso 
económico nos próximos meses, 
pondo em risco a própria 
estabilidade institucional. Com 
isto e com a constatação, até entre 
os partidos de oposição, de que 
Sarney talvez não tenha condições 
de chegar ao final de seu mandato, 
se continuar sob o fogo cerrado dos 
que dele discordam, a trégua por 
parte da Constituinte já é uma 
realidade. 

No Planalto, o ministro Ivan de 
Souza Mendes, chefe do SNI, en
dossou a preocupação manifestada 
por Ulysses no último fim de 
semana e tem trabalhado, com o 
apoio do- ministro Ronaldo Costa 
Couto é de várias lideranças 
políticas, para superar o clima de 
confronto entre o Governo e a Cons
tituinte. Mesmo porque, até o 
momento, ele tem sido mais 
retórico do que real: a influência do 
Governo nas votações realizadas 
até agora no plenário da Cons
tituinte é praticamente nula. 


