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Política 

Israel afirma que indefinição 
beneficia Brizola 

Se o presidente José Sarney 
não definir o que é oposição e o 
que é governo, "vai se afundar", 
disse ontem o deputado Israel 
Pinheiro Filho (PFL-MG), após 
considerar . "muito grave" a 
situação atual em que Sarney 
traça metas claríssimas mas não 
define um grupo político que o 
apoie para a concretização de 
suas idéias ..S egundo ele, S arney 
deveria buscar o apoio da es
querda, que "hoje é uma força 
política marcante, em oposição, 
áo centro". 

"Da forma como está, Brizola 
'vai ser o Getúlio de 1988", 
previu o parlamentar, ao 
analisar que. cometendo esse 
"erro político", o presidente 
José S arney corre o mesmo risco 
a que se submeteu o presidente 
Eurico Gaspar Dutra na década 
de ">0. 'Dutra sustentou a 
coligação entre a UDN eoPSDe 
ria hora da sucessão as forças 
racharam e Getúlio se elegeu. 
Essa história vai acabar se 
repetindo". ' 

Sem governo 
Israel observa que, sem 

oposição., não há governo, epor 
isso Sarney ,tem que definir 
quem o apoia, "qual é o situa-
cionismo". Ele enfatiza que a 
oposição hoje está tanto na 

! Aliança Democrática quanto no 
PDS e, mais do que isso. "em 
todos os partidos",o que torna a 
çonfunsão geral. ^ 

— O S arney está como o juiz 
que tem '2.2 camisas na mão e 
tem que formar dois times. Ele 
tem que distribuir o jogo de 
camisas de modo a formar um 
time de cada lado. É necessário 
fazer essa definição política. Um 
presidente da República tem que 
ser preciso na definição da 
ideologia que vai lhe dar suporte. 
Tem que fazer uma aliança, 
definir o grupo partidário dele. 

O parlamentar cita o discurso 
feito anteonteín por Sarney. 

. onde traça uma "radiografia 
maravilhosa" mas acaba se 
resumindo a isso. "E agora? 
Como tornar aquilo realidade?", 
indaga o parlamentar, lembran
do que para isso S arney tem jus
tamente que definir um grupo 
políticp de sustentação. O erro 
básico do presidente, segundo 
Israeh está na insistência em 
buscar o chamado "pacto so
cial". 

— A tentativa de pacto social 
é inviável da forma como está 
sendo colocada. O presidente 
precisa é de apoio político, o que 
o levará indiscutivelmente ao 
apoio social. Uma coisa leva à 
outra. 

Lembra ainda o parlamentar 
' que os politicos são os elemen

tos "intermediários" entre o 
governo e o povo. o elo de li
gação, "e não há como fugir dis
so". Ele recorda ainda que os 
deputados devem retornar do 
recesso "um pouco angustia
dos" devido à. preocupação com 
a reeleição. e vão exigir "algo em 
troca" para apoiarem o governo, 
dai a necessidade de uma ação 
política eficaz por parte do 
presidente na busca de sua sus 
tentação política. 


