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Coluna do Castello 

Sarney quer ser 
o interlocutor 

Brasília — O Partido do Governo, chame-
se Arena ou PDS, não falta ao Governo desde 
11 de dezembro de 1968. Em abril de 1977 o que 
faltou ao Presidente Geisel não foi seu Partido 
mas os dois terços do Congresso, indispensá
veis para aprovar a emenda da reforma do 
Judiciário, lançada ao plenário como boi de 
piranha. Comida pelo Congresso, o Presiden
te pôs essa instituição em recesso e decretou o 
pacote de abril, mediante o qual obteve condi
ções de não depender da Oposição para qual
quer votação política no Poder Legislativo. 
Mas com a votação da madrugada de ontem 
venceram o Governo e funcionaram seus 
agentes de mobilização, do Ministro da Justi
ça ao líder Marchezan. O Sr Ibrahim Abi-
Ackel, com sabedoria mineira, jogou tudo na 
força sedutora da passagem do tempo. O PDS 
equiparou-se à Arena. 

O resultado era esperado nas últimas 
semanas, mas o Senador José Sarney, presi
dente da nova Arena, não desanimou em 
promover seu diálogo com os presidentes dos 
Partidos de oposição, apesar da carência de 
credenciais que, segundo a natureza do regi-

, me, só podem ser fornecidas pelo Presidente 
da República. O Senador Sarney, no entanto, 
corre riscos e ainda é bastante jovem para 
procurar abrir seus próprios espaços de ação 
política. Ele não pediu autorização ao Gene
ral Figueiredo para conversar com os Srs 
Ulysses Guimarães, Magalhães Pinto, Tancre
do Neves e outros que queiram recebêlo. Mãs 
comunicou ao Presidente ter tido conversas 
prévias com os Srs Rafael de Almeida Maga
lhães e Severo Gomes, silenciando sobre os 
planos em curso, no entanto noticiados pela 
imprensa. 

O raciocínio do Sr Sarney parece ser que, 
despontando a hipótese de ação solidária 
contra o terrorismo e de sustentação da aber
tura, seu esforço de conversar com a Oposi
ção poderá ser útil ao Congresso, como insti
tuição, e ao Governo, de quem se diz não 
dispor de canais de comunicação política 
desde o desaparecimento de Petrônio Portei-
la. Ele poderá propor esforços comuns aos 
Partidos, obviamente que, no seu caso, condi
cionado à concordância do Palácio do Planal
to, e funcionar como canal de mão dupla entre 
Governo e políticos. 

Poder-se-ia supor que há uma espécie de 
emulação do presidente do PDS com o Minis
tro da Justiça. É possível que sim, mas lembre-
se que Petrônio Portella exerceu a coordena
ção como presidente do Partido, como Presi
dente do Senado e como Ministro da Justiça! 
O posto era irrelevante. Bastavam-lhe a con
fiança do Governo e a autorização do Presi
dente para dialogar, sondar, sugerir e arre
matar. Ele criou seus espaços junto ao Presi-
dente Geisel e ao Presidente Figueiredo, mas 

sempre com a intermediação do Ministro Gol-
bery do Couto e Silva. Ele supria o Ministro-
Chefe do Gabinete Civil para cima e para 
baixo, sabido que o Ministro Golbery exerce 
com perícia a influência confidencial a que se 
dedica longamente, mas, por pudor intelec
tual ou por reserva mental, restringe ao máxi
mo seu sistema de comunicação. 

Ao Sr Sarney deram a presidência do 
Partido e o acesso ao Presidente e eleja levou 
à sua casa o General Golbery, mas sua missão 
não desabrochou ainda a não ser no limite da 
sua capacidade de iniciativa e da sua disposi
ção de arriscar. O Ministro Ibrahim Abi-Ackel 
sofre essa competição, como aliás sofre as 
restrições com que o recebe em Minas o Go
vernador Francelino Pereira. Não se sabe a 
extensão das suas credenciais mas ele foi 
solto num campo de obstáculos, que procura 
eliminar com sua capacidade verbal e sua 
paciência mineira. 

Dos líderes parlamentares sábe-se que 
sua ação política está limitada ao campo do 
Congresso. Mas há no sistema uma influência 
ascendente, embora já antiga, a do Sr Heitor 
Ferreira, a quem o Presidente atribuiu signifi
cativa missão no Conselho de Desenvolvimen
to Político. O Sr Ferreira não tem o tédio ao 
diálogo e se movimenta com bastante liberda
de, sendo visível seu rastro na formação da 
opinião política e na mobilização do Governo. 
Trata-se sem dúvida de pessoa influente, com 
a agravante do amor ao exercício do poder. 
Há indícios de que ele gostaria de remover do 
Palácio a máquina da Secom. 

Mas se há uma liderança política bastan
te nítida dentro do Palácio, fora do Palácio o 
campo está aberto à disputa. O Sr Sarney é 
homem de luta e arregaçou as mangas. Parla
mentar experiente, tendo atravessado mo
mentos de prestígio e de adversidade, ele sabe 
o que, em política, valem os fatos consumados. 
O sistema de consultas que estabelece com os 
presidentes dos Partidos de oposição pode 
valer como um fato que lhe abrirá algumas 
portas à sua retaguarda, na qual se lamenta e 
chora ainda a perda de Petrônio Portella. Ele 
quer ser, nos dois sentidos, o interlocutor 
válido. 

Linha direta 

Consta que Dom Ivo Lorscheiter tentou 
recentemente conversar com o Presidente Fi
gueiredo. Não lhe foi dado acesso, o que o 
teria dispensado de informar previamente o 
Presidente sobre nota da CNBB. Encontran-
do-o socialmente, o Presidente reclamou da 
nota, divulgada sem aviso, conforme combi
nação anterior. O arcebispo contou suas difi
culdades e o. General Figueiredo ditou-lhe 
seus telefones pessoais, para que o chamasse 
quando necessário, a qualquer hora. 

Carlos Castello Branco 


