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í>resíiàentólsó falará à Nação 
após ouvir a Ulysses e Maciel 

Rubem Azevedo Lima 

O presidente José Sarney só 
falará à Nação, para dizer como 
governará o Pais, até o final de seu 
mandato, após ouvir os presidentes 
do PMDB e do PFL, deputado 
Ulysses Guimarães e o senador 
Marco Maciel, sobre ò documento a 
partir do qual pretende formar nova 
aliança de apoio a seu governo. 

O documento do Presidente 
constitui desdobramento do 
Programa de Ação Governamental 
(PAG), divulgado recentemente 
pelo Palácio do Planalto. Conforme 
apurou, o JBr, esse documento 
procura "amarrar", de maneira 
mais precisa e exeqüível, as ques
tões que Sarney julga essenciais 
para a realização do pacto entre seu 
Governo e as correntes dos vários 
partidos, visando ao desenvol
vimento social e ao reequilíbrio 
regional. 

Sarney decidiu-se pela refor
mulação de seu esquema de apoio 
na Constituinte por sentir-se 
acuado pela Assembléia. No enten
der do chefe do Governo, os cons
tituintes estavam dispostos a 
retirar-lhe poder, mas, em con
seqüência desse fato e ante a pers
pectiva de implantação do par
lamentarismo a curto prazo, o País 

* ficaria ingovernável. Assim sendo, 

uma vez que a tendência parlamen
tarista era inexorável, o Presidente 
resolveu contra-atacar. O Congres
so — essa é uma indagação que ele 
faz aos seus auxüiares — quer mais 
poderes? Pois concordo plenamen
te com essa pretensão, desde que se 
preserve presidencialismo, para as
segurar-se a normalidade da tran
sição democrática. Por que, então, 
brigar se ambas as partes estão de 
acordo?" 

Com base nesse raciocínio, que 
deverá ser a tônica do documento 
presidencial, praticamente todos os 
pontos que geram conflitos entre o 
Planalto e a Constituinte serão 
evitados na proposta da nova 
aliança governista. * 

No plano político, o Presidente 
está convencido de que o confronto 
entre a Constituinte e o Governo 
poderá levar o Brasil a grave crise 
institucional, na medida em que a 
insistência quanto à implantação 
imediata do parlamentarismo 
beneficiará não os parlamentaris
tas sinceros nem os que racio
nalizam honestamente em torno de 
tal sistema de governo, mas 
os que defendem o presidencialis
mo de modo irracional, porque têm 
ambições políticas desmedidas. 
Uma vez que está convencido de 
que o Brasil ficará ingovernável, 
sob o parlamentarismo imediato, 
Sarney também acredita que a 
bandeira de luta contra o novo sis-
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tema cairá nas mãos do ex-
governador Leonel Brizola. Por 
sinal, Brizola também é o ponto de 
referência que o Planalto invoca, 
para se opor ao restabelecimento 
imediato das eleições presidenciais 
diretas. Na opinião de Sarney, es
tas eleições dariam vitória a 
Brizola. Com isso, face às dificul
dades que seu Governo herdou do 
passado e que não deverão ser 
resolvidas no prazo de um ano, es
tará aberto o caminho para os que 
procuram pretextos para criar 
crises institucionais. 

Na Constituinte, numerosos 
peemedebistas, entre os quais os 
deputados Miro Teixeira e Fernan
do Lyra, sustentam que o PMDB 
deve aproveitar as circunstâncias, 
sobretudo a tentativa de Sarney de 
arrasar os partidos, para patro
cinar a volta imediata às diretas 
para presidente, em 1988. 

"Sarney quer o presidencialis
mo?" — indaga Lyra. "Então — 
responde ele mesmo — mante
nhamos esse sistema, mas com o 
mandato de quatro anos para o 
atual presidente, encerrando-se a 
transição". 

Para Miro e Lyra, o presidente 
do PMDB, que ficou fortalecido 
com o apoio dos correligionários, 
em relação ao Planalto, devia vol
tar a ser o "Sr. Diretas" o quanto 
antes. Desse modo, o PMDB fi
caria imbatível em qualquer 
eleição. 


