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A cúpula da Nova Repú
blica está fechada em 
torno do presidente em 

, exercício, José Sarney, 
unânime na disposição de 

; colaborar em tudo, com 
v] sacrifício inclusive dos in

teresses partidários, para 
j que o governo supere difi-
! culdades de toda ordem 
) que vào se multiplicando. 
, Para um dos Integrantes 
1 dessa cúpula, membro 
| dos mais influentes do 
j quadro governamental, é 

essa disposição, hoje ar-
\ raigada, a condição qua-
j se única para ia manuten

ção da ordem democráti
ca. "Sem isso já estaría
mos no caos". Sarney nâo 
está apenas na perspecti
va de enfrentar os mes
mos complexos proble
mas que se previa para o 
presidente eleito Tancre
do Neves, como a dívida 
externa ou a inflação e 
tantos outros, mas está li
dando também com pro
blemas menos nobres tal
vez, novos e imediatos, 
resultantes da própria in
terinidade, que ameaçam 
a própria base de susten
tação política do governo. 

Reproduzindo a visão 
da cúpula, essa importan
te liderança governamen
tal observa que existe 
neste momento uma natu
ral defasagem entre as 
preocupações da cúpula 
das bases de sustentação 
político-partidárias da 
Nova República. O com
portamento da cúpula re
flete " a preocupação 
maior com o cumprimen
to da Constituição e a pre
servação das institui
ções". Afinal, "depois de 
21 anos é a primeira vez 
que houve de fato uma 
mudança no poder, com a 
as, censâo dos civis ao co
mando da Nação". A par
tir daí "a prioridade nú
mero um é a manutenção 
da Aliança Democrática 
unida". 

Nisto Sarney tem dado 
o exemplo mais dignifi-
cante. "Ele assumiu uma 
postura e uma ética que o 
tornaram mais do que o 
presidente formal e de di
reito". Ficando acima 
dos partidos, colocando-
se como vanguarda da ir
mandade da cúpula na 
preservação da unidade 
da Aliança Democrática, 
ele "assimulou o estilo de 
Tancredo, o que antes se 
julgava impossível, pois a 
verdade é que ninguém o 
imaginava capaz de assu
mir o governo, senão bre
ve e eventualmente''. 

O comportamento das 
bases, porém, conforme 
esta mesma visão, segue 
o seu comportamento 
"natural e inevitável". 
Apesar da demonstração 
de maturidade política 
sem exceção de toda a 
classe política, emb.uída 
em cada um de seus inte
grantes da gravidade da 
situação, as bases têm 
forçosamente de cuidar 
dos interesses partidários 
ou com objetivos par
ciais. Disso estão surgin
do os problemas, a come
çar pela decisão de não 
mais se esperar por Tan
credo para nomear os 
ocupantes dos cargos do 
segundo escalão. 

PARTIDOS 

A disputa por esses car
gos entre as bancadas es

taduais do PMDB e do 
PFL tende a ultrapassar 
nas bases os limites da 
gravidade da situação de 
interinidade, mais facil
mente assimilados pela 
cúpula. Para o ministro 
F e r n a n d o L y r a , por 
exemplo, ao menos ao 
nível das declarações pú
blicas, "democracia é is; 
so mesmo, luta perma : 

nente e diuturna, uma ne
gociação a cada hora". O 
líder do governo no Con
gresso, Fernando Henri
que Cardoso, acha natu
ral que o PMDB "chie" 
de um lado e o PFL 
"chie" de outro. Contudo, 
não está sendo fácil resol
ver esses problemas. 

A nomeação dos prefei
tos temporários para os 
municípios de segurança 
nacional está se arrastan
do há uma semana sem 
solução. O PFL força obs
t inadamente , prevale-
cendo-se das ligações 
partidárias com Sarney, 
para conseguir a nomea
ção de nomes seus para 
prefeitos desses , mu
nicípios no Acre e no Pa
rá. No Acre, quer um no
me indicado pelo deputa
do Alércio Dias, que ma-
lufou na sucessão, para 
prefeito de Feijó, argu
mentando que o PMDB 
vai ficar, mesmo assim, 
com 11 dos 12 municípios 
de segurança nacional. O 
PMDB por sua vez não 
cede, quer tudo, susten
tando que o PFL de fato 
não existe no Estado. 

N o P a r á , o e x -
governador Alacid Nu
nes, atualmente no PFL, 
quer partilhar com o 
PMDB os prefeitos de se
te municípios emancipa
dos politicamente. O re
sultado é que em decor
rência dessa disputa sur
da, o deputado peemede-
bista paraense Domingos 
Juvenil deu plantão nesta 
semana no Ministério da 
Justiça para conseguir 
pelo menos a demissão 
dos atuais prefeitos des
ses municípios, todos ain
da do PDS, e não obteve 
êxito. As reivindicações 
intransigentes das bases 
só serão solucionadas a 
nível de um entendimento 
de cúpula, incluindo a de
missão dos prefeitos pe-
dessistas, com o ministro 
Fernando Lyra tomando 
o culd dado de segurar o 
processo. 

CONGRESSO 

Um dos problemas que 
vêm se aguçando em fun
ção do descompasso de 
comportamento entre cú
pula e base se verifica no 
Congresso. Há preocupa
ção da cúpula em não jo
gar lenha na fogueira 
parlamentar. A agitação 
e a emocionalidade es
pontânea no Legislativo 
podem ser uma ameaça 
de desestabilizaçâo. De
corre disso uma relativa 
desinformação dos parla
mentares, manifesta nes
ta semana também no ca
so da descaracterização 
dos municípios de segu
rança nacional. A comis
são interpartidáría estu
dava o assunto e tudo es
tava previsto para que es
sa iniciativa coubesse ao 
Legislativo. Mas Sarney 
acabou tomando a inicia
tiva enviando üm projeto 
de lei ao Congresso. , 

O que se passou por 
traz disso retrata em 
grande parte as dificulda
des atuais do governo. O 
prazo político para o Con
gresso votar o assunto 
era até 15 de maio. Uma 
vez 'ul trapassado este 
prazo, as eleições dos p r a 
feitos desses municípios 
não poderiam se rçalizar 
em 15 de novembro, junto 
com a dos prefeitos das 
capitais, conforme se 
quer. A incerteza sobre a 
possibilidade da comis
são interpartidáría che
gar a um acordo no prazo 
estipulado levou Sarney , 
certamente nâo sem am
paro, a resolver tudo jâ. 
Sem aprovação da desca
racterização desses mu
nicípios eles poderiam 
preservar o status atual 
até 1986, mantendo pre
feitos temporários e tudo 
mais. O mais revelador 
porém é que a iniciativa 
de Sarney surpreendeu a 
comissão interpartidáría. 
A iniciativa rápida de 
Sarney visou nâo trans
formar o assunto em um 
campo fértil para desen
tendimentos. 

EXECUTIVO 
Nâo é por outra razão 

que o Conselho Político do 
governo está tendo a sua 
disposição 'de trabalho 
freada. A reação inicial 
no Congresso a esse novo 
organismo, acusado de 
invadir o espaço político 
que caberia à área parla
mentar ou mais especifi
camente à comissão in
terpartidáría, fez com 
que prudentemente o mi
nistro Fernando Lyra e os 
cinco líderes da Aliança 
Democrá t ica desistis
sem, ao menos por hora, 
de realizar as reuniões se
manais do Conselho. Na 
última reunião o Conise-
lho deixou de analisar a 
Lei Falcão para se ater 
ao estado de saúde de 
Tancredo. 

Nesta próxima semana 
o Conselho estudará a 
questão da violência, tudo 
indicando: que não se reu
nirá tâo logo para tratar 
das reformas partidárias 
e eleitorais. Evitou-se as
sim a exacerbação dos 
ânimos congressuais. 

Há ainda muitos outros 
problemas em fermenta
ção, como a possível re
sistência dos governado
res às eleições diretas nas 
capitais, ou as descon
fianças dos pequenos par
tidos com a preservação 
da unidade entre PFL e 
PMDB. Isso tem levado a 
propostas de restrições 
para o livre funcionamen
to dos partidos. E em re
lação a todos esses pro
blemas não se pode dizer 
que exista um comporta
mento já desenhado pela 
cúpula do governo, mas 
observa essa importante 
liderança governamen
tal, há uma consciência 
crescente de que só serão 
passíveis de solução com 
a posse de Tancredo Ne
ves, não aguardada a cur
to prazo, ou então me
diante uma reprograma
ção de governo ajustada à 
interinidade de Sarney, 
na qual grande parte das 
mudanças previstas será 
abiada para a Constituin
te para que se diminua ao 
máximo a margem de ris
co para a manutenção da 
ordem institucional. 


