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POLÍTICA 

A visita 

e os recados para 

fortalecer aÂD 
A visita do presidente José Sarney ao 

Congresso Nacional representa, entre outros 
detalhes, uma resposta indireta a recentes 
perguntas formuladas pelo deputado pee-
medebista Miguel Arraes, de Pernambuco, 
durante a última reunião da Executiva, do 
Partido. O primeiro e maior significado da 
visita é o atestado inequívoco da importância 
que o presidente da República atribui ao 
Poder Legislativo, onde militpu por tantos 
anos e onde desempenhou funções sempre 
destacadas. Serve, igualmente, para garantir 
ao Congresso que o presidente, por saber o 
valor e entender as tarefas parlamentares, não 
está se deixando impressionar por certas 
vozes alarmistas, que insistem em ver no 
atual proceder legislativo, um furor legis-
ferante, capaz de esvaziar até mesmo a con
vocação da Assembléia Nacional Constituinte 
e o papel a ela destinado pelo projeto da 
Aliança Democrática, ou o que dela espera, 
não sem ansiedade, a Nação brasileira. 

O presidente foi ao Congresso para pres
tigiá-lo. Para nele reconhecer direitos e 
prerrogativas. Para deixar claro que o sucesso 
de seu governo também depende do compor
tamento parlamentar. Ê uma demonstração 
prática de reconhecimento que, ao mesmo 
tempo, eleva a responsabilidade do mais des
conhecido dos parlamentares e reforça a 
atividade dos mais famosos, dos que têm car
gos e encargos de liderança. Político, o 
presidente José Sarney foià casados políticos 
levar-lhes um claro recado: o de que reconhece 
o trabalho parlamentar como parceiro na con
dução dos destinos da Nova República. Uma 
parceria na sua total plenitude, com muitos 
direitos e com iguais deveres. Cumpre agora 
ao Congresso Nacional meditar sobre o hábil, 
competente gesto político do presidente da 
República. Meditação que deverá dividir-se 
entre reuniões de grupos, de lideranças, de 
tendências e, principalmente, nas análises que 
cada um dos parlamentares deverá fazer sobre 
seu papel, seu trabalho, suacontribuição para 
a consolidação do regime democrático ins
taurado pela eleição de Tancredo Neves ejosé 
S arney, ora sob o comando deste último. 

. Esta é uma idéia central, da qual muitas 
outras são afluentes. O regime democrático 
era e continua sendo aspiração de todos, 
sociedade e políticos. Ter-se chegado ao nível 
atual é conseqüência da ação da Aliança 
Democrática, que contou com os votos de 
outras agremiações, mas foi quem conduziu o 
processo e correu os maiores riscos. Continua 
correndo os riscos principais, na medida em 
que é a responsável pelo exercício governa
mental. Riscos que poderão aumentar ou 
diminuir segundo muitas variáveis, entre as 
quais, destaca-se a atividade do Congresso 
Nacional, as posições majoritárias que defen
der e, na prática, adotar. 

O governo da Aliança Democrática, por
tanto, precisa do comportamento respon
sável, não oportunista, de todos os políticos, 
independente da filiação partidária. Mas só 
conseguirá esse apoio se estiver com a casa 
arrumada, apresentando a todos um compor
tamento definido, uma ação de governo 
coerente, um discurso relativamente ho-
mogêno. Isso também está embutido no sig
nificado da visita do presidente José Sarney. 
Da parte do Congresso, casa arrumada sig
nifica o engajamento dos partidos que in
tegram a Aliança Democrática na ação gover
namental. Sim, o PMDB, agora, é governo. 0 
PFL também. São válidas, oportunas, as per
guntas formuladas pelo deputado Migud 
Arraes. Como representante de uma das ten
dências do PMDB, ele está preocupado çom o 
espaço que o. governo deixou para algumas 
das teses que defende. São preocupações, ou 
devem ser pelo menos, derivadas da condição 
original de pertencer ao governo.'A discussão 
e o eventual aproveitamento dessas teses 
devem obedecer a uma dinâmica própria, 
surgida do exercício dessa ação adminis
trativa. Trocando em miúdos: são teses que 
devem ser apresentadas, discutidas, apro
vadas ou derrotadas no âmbito governamen
tal, com a participação de todos os aliados. 

Não é o caso do deputado Miguel Arraes, 
mas não deve ser argumento dos parlamen
tares aliancistas, a ameaça de abandono dos 
partidos da AD em caso de derrota de teses ou 
pretensões. Ê hora de sacrificar interesses 
pessoais em função dos interesses maiores da 
Nação. E muitos desses sacrifícios devem ser 
feitos com o objetivo de consolidar a Aliança 
Democrática. O presidente da República está 
consciente disso e tenta transmitir esse re
cado de todas as maneiras possíveis. Exemplo 
disso é a conversa recente que ele teve com 
dois importantes políticos mineiros: o gover
nador Hélio Garcia e o ministro Aureliano 
Chaves. Aos dois,.da maneira mais objetiva 
possível, o presidente José Sarney falou da 
importância vital da manutenção da Aliança 
Democrática em Minas Gerais. Minas deu ao 
País os políticos que viabilizaram a Aliança 
Democrática. Deu as condições objetivas que 
permitiram o surgimento de uma nova es
perança política para o País. Qualquer rom
pimento ?m Minas, a terra de Tancredo 
Neves, o homem que personificou a Aliança 
Democrática, poderá ser fatal para o projeto 
iniciado em 1984. Aureliano Chaves e Hélio 
Garcia saíram muito sensibilizados do encon
tro. Têm pela frente, agora, um sério obs
táculo: encontrar um candidato único para 
disputar a prefeitura de Belo Horizonte. 
Vencer esse teste significa oxigenar ainda 
mais o projeto aliancista. 

Luiz Recena Grassi , 


