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°f\ presidente José Sar
ney não alimenta ilu-

5 1 soes quanto à missão que 
3'i)lhe cabe na presidência da 
•República. Ele ali está, em 
^substituição a Tancredo 
>jNeves; exatamente para 
iscumprir a missão acertada 
: ;pela Aliança Democrática 
' Bque, no Colégio Eleitoral, 
* sufragou a chapa Tancredo-
y"Sarney: promover a transi-
s :çj|o democrática, concluindo no processo de-
) «sencadeado desde a proposta de distensão do 
• ^governo Geisel e prosseguindo, sob Figueire-
•J u

0do, com a política de abertura. 
Yj Ele não alimenta a ilusão de estar salvan-
c do a economia do país, embora em certo 
V "momento tivesse sido a isso induzido por 
"sugestão de uma equipe de auxiliares que 
"/'adotou um plano sem assimilar todos os seus 
i ^pressupostos e sem oferecer ao chefe do gover
no permanentemente as informações adequa-

1 das às decisões que se tornavam imperativas. 
'Hoje o presidente está confiante no Plano 

, "Bresser, como uma ponderada e sensata tenta-
Vbtiva de ordenar a vida econômico-financeira, 

contendo sem milagre a inflação e fazendo-a 
refluir! melhorando o padrão aquisitivo dos 
salários que desabou nos últimos meses pela 
imprevisão dos que anteriormente geriam sob 

«u&ua responsabilidade a política financeira. 
w*™r Os sintomas de que as coisas se regulari
zaram e a hora dramática foi ultrapassada estão 
%& queda dos juros e da inflação do mês de 
."julho bèm como no crescimento moderado do 
'-comércio, crescimento que não excita a de« 
-manda, e na lenta retomada da atividade 
industrial a fim de alcançar o final do ano com 
^uma taxa razoável de crescimento do PIB e 
•«criadas as condições para a retomada do inves
timento interno e externo — fato que muito 
* depende da futura Constituição, da qual espera 
* ver excluídas as proposições xenófobas. 
J O governo por isso mesmo entende que 
- não pode estar ausente das negociações que 
* resultam na formulação de dispositivos consti
tucionais dos quais depende a aplicação do seu 
JJJrojeto econômico e a implantação final do 
Projeto de transição democrática, que é a meta 

principal e a própria justificação da sua exis
tência. Bloqueios a itens do Plano Bresser, 
como o que foi aprovado pela Comissão de 

.^Sístematização e estão agora sob exame da 
- Constituinte, deverão ser quebrados por ação 
i coordenada das lideranças fiéis à presidência 

ída República, como tais consideradas as do 
;; PMDB e do PFL. 

Z O episódio da convenção do PMDB, que 
II delineia nitidamente uma ameaça decisiva ao 
^principal partido político, é extremamente im* 
^ portante para o presidente da República. Ele 
iriáo aceitaria uma condenação da convenção 

tj partidária ao mandato de cinco anos, mas 
[] admite que o partido transfira a definição final 
nao plenário da Constituinte, da qual espera o 
|'lp(eno reconhecimento dos motivos que o le-
^.yjm a propor conciliatoriamente o mandato de 
seinco anos que lhe daria tempo e meios para 
aplicar as novas normas constitucionais, rever 

3£ legislação complementar, permitir que os 
estados se adaptem à nova ordem constitucio

na l e presidir a eleição direta do seu sucessor 
"conforme as regras estabelecidas. Ele pretende 
^passar o governo com a transformação institu-
scional consolidada, seja a opção parlamentaris
t a ou presidencialista. 
•li O presidente não hesita em considerar 
ticomo uma confrontação qualquer decisão do 
nPMDB contrária à estratégia definida pelo 
3governo, com amplo respaldo de forças políti
cas e outras responsáveis pelo processo de 
jtransição democrática. Se o PMDB o desafiar 
njá numa convenção, que o senador José Richa 
^qualifica como dispensável senão prejudicial à 
^unidade do partido e ao andamento da norma
lização democrática, é que a guerra está decla-

nrada. O presidente do partido, Sr. Ulysses 
-Guimarães, estimulou a decisão pelo voto 
^secreto, de índole irrecusavelmente democráti-
ca. O presidente da República, contudo, tem 

^motivos para desconfiar do processo, não da 
Rpessoa do seu substituto eventual na presidên-
^|cia,jÊÍaro que se o Sr. Ulysses Guimarães 
«estimulou o voto secreto é que dispõe de 
«elementos informativos que o tranqüilizam 
«quanto ao cumprimento do acordo dele e do 
^Sr. Aureliano Chaves com o presidente José 
^Sarney de chegar ao mandato de cinco anos. 
íd Os governadores, na linha da articulação 
Jfdo vice governdor Almino Afonso, estimula
ram ó adiamento da decisão para o plenário da 
>Constituinte, proposta que o Planalto conside
r a aceitável pois acredita dispor ali de apoios 
Suficientes para enfrentar a ala rebelde do 
PMDB, que vem sendo corajosamente lidera
da pelo senador Mário Covas, a cuja retórica 
"não faltam sutileza e poder de convencimento. 
i r A convenção do fim de semana é portanto 
uum fato decisivo no âmbito dos acontecimentos 
políticos que precedem a votação da Constitui

r ã o e a conclusão do processo de implantação 
lidas instituições democráticas. O presidente 
:José Sarney dispõe-se a negociar e a conciliar, 
[mas não recusa a luta, se a luta for da 
[preferência da esquerda e do lider Mário 
, Covas. Ele já deixou claro que quer o governo, 
rtodo o governo, ao seu lado. Quem não se 
'dispuser a adotar essa atitude deverá abrir 

^caminho à própria substituição por elementos 
^fiéis à política do presidente da República. 

Essa colocação está posta claramente e 
j$lela não pretende o Sr. José Sarney abrir mão. 
10 ministério já compreendeu e o apoia e os 
governadores estão dando a contribuição pos
sível s dentro de um partido trabalhado pela 
Contradição e pela vocação da dissidência. 
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