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Dificuldades 

Humberto acredita que, a nível municipal eestadual, 
a Aliança Democrática vai ter muitas divergências, mas 
em termos nacionais vai manter absoluta coerência. Diz 
que "o presidente Sarney não toma renhuma decisão an
tes de ouvir o Conselho Político", e se o PMDB critica 
mais do que o PFL é porque seu discurso sempre foi de 
crítica e algumas medidas persistem porque "não se pode 
mudar o país de uma hora para outra". Ele diz que a 
crítica não significa que se esteja "contra o governo", e 
que na verdade o que há é uma preocupação em se manter 
coerência com o discurso do passdo, inclusive para man
ter as chances eleitorais. 'O político mostrava-se 
preocupado com os problemas básicos da população, 
como o desemprego, a recessão, saúde, educação .Quan
do entra no governo vê que as coisas são difíceis" — ob
serva, enfatizando que não se mantém um discurso 
oposicionista, mas uma postura na defesa dessas idéias. 
Da mesma forma, no seu entender, as criticas também 
começarão a surgir por parte do PFL caso o governo não 
cumpra os compromissos da Aliança Democrática. 
"Mas não vamos criticar para ser contra o governo, e 
sim para que ele cumpra esses compromissos", observa, 
acrescentando que é preciso manter sobretudo a coerên
cia. 

— O discurso do governo tem que ser coerente com a 
realidade. Não pode dizer. por exemplo, que quer o país 
com um crescimento de5 por cento, sem sacrificar mais 
as classes trabalhadoras, e depois firmar um acordo 
com o FMI que vá contra esses princípios estabelecidos. 

A tudo isso. no entanto — diz Humberto — o 
presidente José S arney está sensível, porque foi um dos 
que, no PDS. 'sofreu com a falta de sensibilidade" dos 
que não viam a necessidade de um reencontro com as 
aspirações da Nação. Por isso mesmo. o presidente S ar
ney tem que assumir agora "posições claras, coerentes e 
corretas", sendo fundamental ainda que mantenha a 
"transparência" dos atos do governo. "Essa trans
parência é fundamental para manter a Aliança 
Democrática'', sintetiza. 

Gerson Menezes 
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/ "Aparentemente, mas apenas aparentemente, o 
[presidente José Sarney se acercou de governadores na 
falta" de apoio parlamentar. Mas se analisarmos com 

^isenção, veremos que nenhum presidente da República, 
f até hoje, teve o apoio e o consenso que o presidente vem 
obtendo nó Congresso através da Aliança 
Democrática". . 

A opinião é manifestada pelo 1" vice-presidente da 
Câmara, deputado Humberto Souto (PFL-MG), ao ad
mitir que, conforme demonstra pesquisa feita pelo pró-
pio Palácio do Planalto, o PMDB vem tendo maior 
dificuldade em defender o governo do que o PFL. por ter 
sempre praticado um discurso de oposição. "O PMDB 
— explica — está tendo mais dificuldade para ser gover
no, porque sempre fez, no passado, um discurso exacer
bado, de criticas, e ninguém vai mudar o pais de uma 
hora para outra". No entanto — prevê — se o governo 
não conseguir atender os compromissos estabelecidos 
pela Aliança Democrática, essas críticas, segundo 
Humberto, surgirão também da parte do PFL. 

Movimentado I 

À primeira vista, diz o parlamentar, pode-se inter
pretar que o apoio dos governadores tenha sido buscado | 
por Sarney para suprir uma suposta falta de apoio , 
parlamentar. O que aconteceu no entanto. segundo sua 
interpretação, foi que o primeiro semestre apresentou | 
um perfil por demais atribulado e "muito corrido", com j 
a formação de "dezenas de comissões, debates de vários J 
assuntos, promoção de reformas políticas, econômicas. I 
regimentais". j 

— Desta forma — prossegue -— deu-se a impressão de ( 
falta de convergência do Parlamento quanto ao pacto '> 
nacional, principalmente pela indisciplina criada com a 
quebra da fidelidade partidária, abertura para a for
mação de novos partidos, enfim, essa turbulência toda 
na vida política nacional. Mas na verdade nenhum 
presidente até hoje teve tanto apoio quanto José Sarney, 
embora ele tenha sido dado'' desordenadamente''. 

Apesar desse "desordenamento", Humberto Souto \-
defende que seja mantida liberadade total para a criação , 
de novos partidos, o que não vai colocar em risco, segun
do ele. o apoio parlamentar ao governo. Ele defende 
mesmo que sejam formados "mais partidos ainda", 
porque acredita que isso è próprio dos períodos "pré-
constituintes". 

— É válido e necessário facilitar agora a formação 
dos novos partidos. É preciso quebrar todas as amarras, j 
soltar todas as tendências, para que também a Cons-j 
tituinte se solte. Na Espanha foram formados mais de j 
200 partidos por ocasião do pacto de Moncloa. Mas, 
evidentemente, após a Constituinte os partidos vão ter 
que cumprir as formalidades, mais rigorosas, para sei 
formarem, e aí sim teremos a redução do número de| 
partidos. Agora não: quem quiser ser candidato; 
sozinho, deve ser candidato sozinho. 

Essa diversificação de siglas não prejudica o apoio a j 
Sarney, segundo Humberto Souto, porque a Aliança; 
Democrática "é suficiente" para garantir esse apoio, e aí 
"pulverização" que se teme com o surgimento de tantos; 
partidos não será suficiente para abalar a estrutura; 
dessa aliança mesmo porque, segundo Humberto, com o 
voto proporcional o político que quer se reeleger tem que 
permanecer nos partidos fortes, não havendo desta for
ma possibilidade de muitas defecções além das que já | 
ocorreram. O deputado observa ainda que o presidente ! 
Sarney, "com suficiente respaldo da Aliança i 
Democrática, parte agora para a busca de algo maior: a j 
adesão da Nação, através dos partidos políticos como j 
um todo". 


