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O presiSentelTÓsé Sarney e o deputado Ulys
ses Guimarães encontram-se, hoje, no Palácio 
da Alvorada, com um propósito comum: evitar 
que as crises política e econômica transformem-
se numa crise institucional, desestabilizando o 
processo de transição. Ambos concordam que a 
crise politica é a principal responsável pelo 
quadro de incertezas existente no país, excelen
te caldo de cultura tanto para uma campanha 
das diretas já como para propostas golpistas e 
anti-democráticas. Há, ainda, mais um ponto 
de convergência: consideram fundamental a 
manutenção da Aliança Democrática durante a 
travessia para o pleno regime democrático. 

As coincidências de avaliação param aí. As 
divergências são muitas quanto a forma de 
operar a transição. E se exacerbam na com
posição e funcionamento do governo: Ulysses 
se queixa, com alguma razão, que Sarney está 
cada vez mais influenciado pelo chamado grupo 
palaciano — parentes, assessores próximos e 
empresários amigos —, relegando a segundo 

. plano as opiniões dos partidos que o apoiam. E 
imais: este grupo, que não tem o aval popular 
í das umas, trabalha intensamente para dividir o 
PMDB e assegurar uma permanência indevida 

: de seis anos no poder. 
Nos últimos meses, o ministro Dilson Fu-

naro e os seus dois principais assessores — os 
economistas Luiz Gonzaga Beluzzo e João 
Manuel Cardoso de Mello — abasteceram Ulys
ses de queixas e denúncias da ação do grupo 
palaciano. Nas últimas semanas, com o tra-
,balho ostensivo de assessores de Sarney para 
• desestabüizar Funaro, a situação se agravou. A 
íreforma ministerial foi concebida como uma 
; manobra para dividir o PMDB e enfraquecer 
:sua direção. Quase deu certo, mas, ao final, 
I produziu efeitos exatamente contrários. 
I O grupo palaciano concebeu uma jogada de 
ímestre: substituir o ministro Marco Maciel no 
[Gabinete Civil por uma liderança de peso 
jno PMDB e adversária de Ulysses — o se-
jnador José Richa •-', viabilizando a troca do 
{comando da economia por alguém da confiança 
jabsoluta do Planalto. A recusa de Richa 
[queimou o plano original. Em sigilo, foi con-
[cebida uma alternativa através do governador 
[Tasso Jereissati, do Ceará. 
}' Ulysses foi literalmente despistado. Sarney 
[deu a entender que entre os nomes apresen
tados pelo PMDB sua preferência seria pelo 
'ministro Raphael de Almeida Magalhães, o que 
•satisfez plenamente seu interlocutor. Mas já es-
jtava em marcha o plano de trazer Jereissati a 
[Brasilia e; nomeá-lo de surpresa na segunda-
[feira, criando um fato consumado. Mais do que 
[ó nome, o processo irritou profundamente a 
{cúpula do PMDB, e também seus adversários 
[dentro do partido. r 

; Sarney teve de recuar e completou ataba
lhoadamente — e sob intensas pressões 
;do PMDB e do PFL — a primeira etapa da 
[reforma ministerial. O desgaste da mudança no 
•Ministério da Fazenda ampliou-se com as 
[soluções improvisadas para o Interior e o 
[Gabinete Civil. O presidente cedeu às exigên
cias do PFL e desfez um acerto entre os 
governadores de Minas e Pernambuco, firmado 
jcom o aval do Planalto. Este entendimento 
jprevia o deslocamento de Ronaldo Costa Couto 
[do Ministério do Interior para a Presidência da 
[Caixa Econômica Federal no lugar do ex-
jsenador pernambucano Marcos Freire. O go
vernador Miguel Arraes indicaria o seu vice, 
Carlos Wilson, para o Minter, enquanto New
ton Cardoso seria contemplado também com 
um novo ministério. Nenhum dos dois gostou 
pem um pouco da solução dada, aumentando a 
psatisfação do PMDB com o governo federal, 
j De S ão Paulo, o governador Orestes Quércia 
Scontinua enviando sinais de impaciência com a 
demora da nomeação do deputado Ralph Biasi 
para o Ministério da Indústria e Comercio. Do 
planalto, as informações são de que a no
meação não sairá. O PMDB, praticamente 
bomo um todo, com exceção de sua corrente 
bficialista liderada pelo'deputado Carlos San
tana, reagiu atacando o ponto mais sensível do 
bresidente José Sarney: a duração de seu man
dato. As diretas já, após a Constituinte, ga
nharam força dentro do partido. Mais do que 
blas se consolidou no PMDB a tendência de um 
hiandato de quatro anos para Sarney, que 
phegou a ter praticamente assegurado antes da 
Reforma os cinco anos. 

j O próprio Ulysses saiu bastante chamus-
fcado deste processo, com o ônus de ter vetado o 
governador do Ceará e, em conseqüência, am-
' liado sua oposição interna dentro do partido. 

e a reforma ministerial tinha por objetivo, 
onforme foi amplamente anunciado, consolidar 
s bases políticas do governo, ela conseguiu 
ustamente o oposto: o esfacelamento da sus-
entação política do presidente José Sarney. 

Ulysses e Sarney, ao entrarem hoje no plano 
e suas divergências, examinarão a segunda 
tapa da reforma ministerial a ser desencadeada 
sta semana com a perspectiva de minimizar os 
stragos provocados com as primeiras mudan-
s. Pelo menos quatro ministérios deverão ter 

eus titulares substituídos — Indústria e 
omércio, Relações Exteriores, Saúde e Desen-
olvimento Urbano. 

O governador Álvaro Dias, do Paraná, 
eixou Brasília esta semana convencido de que 
ministro Deni S chwartz ficará onde está. Mas 
ão é esta a impressão dos políticos bem-
formados do seu partido: caso não haja as 

urpresas improvisadas da semana passada, ele 
ederá o posto ao deputado Maurício Pádua, do 
"MDB mineiro. O Paraná será compensado 
om a indicação do deputado Euclides S calco 
ara o Ministério da Saúde. 

Minas ganha o MDU, mas perde para São 
aulo a Indústria e Comércio, que poderá ficar 
om Ralph Biasi. Não há ainda uma ccjmpen-
ação definida para o PMDB baiano: as Re-
ções Exteriores parecem destinadas ao em-
aixador Rubem Ricúpero, assessor especial de 
arney. 

Andrei Meireles (interino) 


