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POLÍTICA 
OhderdoPDSe 

o apoio devido 

"O PDS é um partido de oposição. O 
partido de sustentação do Governo é a 
Aliança Democrática". Com a clareza 
habitual de que domina o idioma e cultua a 
objetividade, o líder do PDS na Câmara, 
deputado Prisco Vianna, definiu ontem, o 
encaminhamento da questão que começa a 
ocupar espaços cada vez maiores nas dis
cussões de políticos e jornalistas, depois da 
doença do presidente eleito Tancredo 
Neves: a união, a conciliação entre o gover
no e a oposição, notadamente o PDS, que 
por muitos anos aspirou governar, dada a 
proximidade que manteve como poder. 

A lenta agonia do presidente eleito, que 
entristece a Nação a ponto de fazer com que 
vozes se ergam sugerindo que seria até 
melhor, para o doente, o fim de tanto so
frimento, colocou diante das lideranças 
nacionais, civis e militares, a inesperada, 
indesejada questão da continuidade do 
projeto da Nova República sem Tan
credo Neves, questão esta delimitada 
pelo impedimento temporário ou pelo fato 
de ele vir a faltar. Passadas as primeiras 
sacudidelas, o avião da Nova república 
aprumou-se em sua rota legalista, cons-
titucionalista, com o aval das lideranças 
políticas e das personalidades militares 
mais em evidência no momento, os ge
nerais Leônidas Pires Gonçalves e Ivan de 
Souza Mendes. 

Esta rota prevê, em primeira instância, 
a posse definitiva do presidente interino 
José Sarney e, posteriormente, em escalas, 
o cumprimento do calendário político, ins
titucional e eleitoral prepisto durante a 
campanha da Aliança Democrática, cujo 
ponto alto é a convocação da Assembléia 
Nacional Constituinte, junto com as 
eleições de 1986, 

Acordados estes pontos, todos eles de 
grande abrangência e ainda sem um de
talhamento das maneiras como serão 
executados, passou-se a. discutir, entre as 
rodas políticas importantes da República, 
aqui incluídos representantes Ho velho 
regime, possibilidades de fortalecimento 
ainda maior para o provável governo de 
José Sarney. Quer dizer: discute-se as 
novas e/ou possíveis fontes de apoio para o 
presidente interino. Na Aliança Demo
crática, principal sustentáculo da Nova 
República, cresce a idéia de que é preciso 
fazer tudo para tornar cada dia mais sólido 
o acordo formalizado em agosto do ano 
passado. Fora dela, faz-se projeções: o 
presidente Sarney deve buscar apoio, 
naturalmente, no PDS; o presidente Sar
ney precisa identificar-se mais com os 
setores progressistas e, a partir da própria 
A lia nça, b usca r reforços n o PT, n o PD T. 

No caso do PDS, os comentários au
mentaram de intensidade em virtude de 
frases que teriam sido ditas pelo presidente 
interino, ou do encontro entre o líder Prisco 
Vianna e o ministro da Justiça Fernando 
Lyra, ou, ainda, por declarações do próprio 
líder pedessista ou de outros lideres desse 
partido, que inclusive começam a desen
volver articulações para aumentar o grau 
de aproximação do presiden te interino. 

Para o deputado Prisco Vianna, as 
coisas devem ser colocadas em seus de
vidos termos, em seus devidos lugares. Por 
ter sido o primeiro a criticar o uso do de
creto-lei pela Nova república, foi, também, 
um dos primeiros a elogiar o anúncio do 
presidente interino de que o diploma não 
mais será usado. Experiente, ele espera, no 
entanto, que o governo complemente o 
anúncio com o envio de uma mensagem 
suprimindo o artigo constitucional que 
sustenta o decreto-lei. Ou, então, que 
sugira a aprovação de um dos tantos 
projetos de lei com essa intenção existente 
no Congresso Nacional. 

Ao garantir o aplauso à medida gover
namental, o líder pedessista reafirma sua 
disposição de patrocinar uma oposição 
elevada, responsável, capaz de entender, 
"por ter sido governo", que o governo 
precise de rapidez para aprovar matérias 
do seu interesse. Ele quer um avanço em 
relação à emenda 22, pois acha que no Con
gresso de hoje "não se pode mais aprovar 
mais matérias sem qualquer tipo de vo
tação". 

Não foge odeputado à tese de uma con
ciliação nacional, mas condiciona o assunto 
a existência de uma proposta concreta do 
governo. Ele vê, atualmente, o seu partido 
aliviado da carga emocional que marcou o 
processo sucessório. E, por isso, capaz de 
contribuir muito para construir, no Con
gresso Nacional, uma convivência de
mocrática e civilizada entre os distintos 
partidos representados nas duas Casas. 
Diz o líder do PDS na Câmara dos De
putados: "Se for possível conseguir isso, 
no Congresso, estará preparado o terreno 
para a discussão das questões vitais para o 
Pais, para a democratização definitiva, 
para a conquista, enfim, do progresso 
econômico que almejamos". A oposição in
teligente, cerne da proposta do deputado 
baiano, não prevê, pelo menos por enquan
to, uma aliança do partido dele com a Nova 
Republica, aponto de participar ativamen
te, com cargos e Ministérios, da condução 
do País. 
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