
I A missão 
A missão que, por solici

tação do Presidente da Re-
. pública, o senador José Sarney 

começou esta semana a desem
penhar junto às bases do seu 
partido em grande medida con
diciona o próprio desenvol-

0 vimento politico do pais. O 
governo tem, em relação a essa 
tournée, duas expectativas, 
a de que o Senador instaure a 
unidade partidária, costurando 
acordos onde há atualmente 
desavenças, e promova o le
vantamento do perfil real do 
partido, de modo a permitir 
que o Planalto avalie, a partir 
de informações das bases e não 
das cúpulas, o grau de resis
tência do organismo partidário 
às vicissitudes da conjuntura 
económica. 

De fato, por avançado que 
esteja o projeto político, seu 
desenvolvimento ainda depen
de, hoje, do grau de segurança 
que possa o PDS oferecer ao 
sistema de poder. Terá que ser 
imperiosamente escassa a 
margem de risco para que o 
projeto avance e este é um 
axioma, não comportando 
divagações pelo campo das 
legitimidades ou idealidades. 
Á reforma da legislação 
eleitoral, que o Planalto não 
pretende formalmente pa
trocinar, deixando-a à ini
ciativa do partido, sem dúvida 
será influenciada pelos resul
tados da missão S arney. 

Sarney 
Esta variável de análise 

permite avaliar-se o nível da 
responsabilidade deferida ao 
Presidente do PDS. Porque o 
seu desempenho poderá alterar 
o fenomenologia que irá diag
nosticar. Os próximos passos 
do processo político brasileiro, 
de certo modo, portanto, es
tarão influenciados pela ca
pacidade que vier a ter o se
nador Sarney de construir, na 
esteira de sua passagem pelas 
áreas dê dissenso, um razoável 
nível de consenso, a fim de que 
um partido forte represente, 
nas próximas eleições, promes
sa satisfatória de preservação 
dos parâmetros da democracia 
que se vai construindo. 

O Presidente do PDS, con
quanto se ressinta da deficiên
cia de quadros, é um homem de 
talento. Seu desempenho como 
organizador do partido - êxito 
com o qual consolidou influên
cia e prestígio - autoriza a es
perar que contribua para a 
manutenção do ritmo do 
processo político fortalecendo 
as bases do seu partido. Os 
resultados obtidos nas duas 
primeiras etapas de viagem -
Acre e Mato Grosso - são in
dicadores de que, ao final, 
poderá ter ele lançado as 
premissas de um partido forte 
o suficiente para poder susten
tar, nas urnas e fora delas, a 
execução do compromisso 
político corporificado em seu 
programa. J 


