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E bem provável que o índice de popularidade do 
Presidente Sarney não tivesse caído de 49,6 

(média do julgamento positivo) em agosto para 40,6, 
um mês depois, se a pesquisa JB-IBOPE, publicada 
domingo último, tivesse sido realizada nesta semana, 
em que solidificou sua imagem de Chefe de Estado, 
com o "dó de peito" que 

K^ 
Coisas da política 

foi o seu discurso de 
abertura da 40a Assem-
bléia-Geral da ONU. 

Depois do inegável 
sucesso no "Carnegie 
Hall" da política inter
nacional, o Presidente 
retorna ao palco bem 
mais conhecido, mas 
nem por isso menos es
corregadio, da política doméstica, em que a platéia 
julga mais o Chefe de Governo e o líder político do 
que o Chefe de Estado. Como comentava um concei
tuado político, a opinião pública era geral afere o 
sucesso de um governo a partir do que conhece bem 
de perto — o supermercado — e de algo mais 
subjetivo — a capacidade do Presidente de "persona
lizar o poder". 

O Presidente Sarney volta dos Estados Unidos 
ainda mais respeitado pelos grandes veículos de 
comunicação social, que ajudam a formar aquela 
opinião pública mais exigente, menos volúvel e mais 
influente, para a qual a popularidade simplesmente 
não é sinônimo de competência ou de sucesso. Os 

Sarney, Aureliano 
problemas domésticos que o Presidente reencontra, 
porém, são os mesmos. 

Espera-se que não deixe passar este momento de 
prestígio para aviar o pacto com as lideranças operá
rias e empresariais, que já vinha sendo costurado 
pelos Ministros Pazzianotto, Funaro e Sayad. Ao 
exercer, pela segunda vez, a Presidência da Repúbli
ca, o Deputado Ulysses Guimarães comprometeu-se, 
definitivamente, com a coordenação do pacto que — 
se não tem a dimensão nem a profundidade dos 
Pactos de La Moncloa — é fundamental na luta do 
Governo para dobrar o inimigo público número um, 
que não é o FMI, mas a inflação, e administrar a 
enxurrada de interesses conflitantes aparentemente 
inconciliáveis que tem pela frente. Ainda ontem, o 
presidente do PMDB dizia que há, agora, condições 
concretas para um diálogo franco e produtivo com os 
sindicatos, dando a entender que, meses atrás, não 
poderia se expor à coordenação de um pacto social, 
por falta de unidade de pensamento e ação na área 
econômico-financeira do Governo. 

Mas se há, agora, maior unidade de pensamento 
e ação no ministério, apesar de ruídos ainda destoan-
tes captados aqui e ali, o PMDB — Partido que 
deveria sustentar o Presidente no Congresso, ao lado 
do PFL — não expõe sua heterodoxia apenas nas 
frentes de luta pelas prefeituras das capitais, sobretu
do em São Paulo e Pernambuco. Na verdade, o 
Presidente Sarney não pode estar seguro de ver 
respeitada a integridade de sua proposta de emenda 
constitucional (de 28 de junho) convocando a Assem
bléia Constituinte. Se os partidos políticos não esti
vessem sofrendo, por causa das eleições municipais, o 
atual processo de esgarçamento e de cissiparidade, o 
presidente teria, em tese, mais de 200 deputados do 

e a popularidade 
PMDB e quase 100 da Frente Liberal, ou seja, 
praticamente os 2/3 de que necessita para ter aprova
da a mensagem mais importante que enviou ao 
Congresso. 

No entanto, a rebeldia é patente. A Comissão 
Interpartidária da Constituinte decidiu reexaminar a 
Emenda Gastone Righi dando ao Legislativo a inicia
tiva de convocá-la, enquanto o relator da Emenda 
Sarney, o Deputado Flávio Bierrenbach (PMDB-SP), 
não muito afinado com o centro da Aliança Democrá
tica, admite apresentar substitutivo adotando o refe
rendo popular para as propostas recusadas por 1/3 dos 
votos, na futura Constituinte. 

Se, como Chefe de Estado, o Presidente Sarney 
vem brilhando, e como Chefe de Governo vem 
administrando com a serenidade e a cautela que o 
momento exige, terá no entanto de testar — antes do 
divisor de águas de novembro — o seu poder como 
chefe político no Legislativo, procurando, ao mesmo 
tempo, equilibrar-se por sobre a luta encarniçada 
pelas prefeituras, cujos reflexos no Congresso são 
mstantâneos e permanentes. Além, é claro, de fingir 
que não está vendo o início do processo de sua 
própria sucessão, cada vez mais claro em São Paulo e 
Minas. 

Quem está em situação mais confortável é o 
principal personagem da outra pesquisa JB-IBOPE 
de popularidade — o Ministro Aureliano Chaves. 
Embora fazendo questão de manter na freqüência 
Low o seu Profile, e não se afastando um milímetro da 
postura de lealdade, sinceridade e austeridade que é 
seu maior capital de homem público, o ex-Vice-
Presidente da República não pode evitar que políticos 
que querem vê-lo no Palácio do Planalto, regozijem-
se com a ampliação de sua vantagem sobre o Depu
tado Ulysses Guimarães na preferência dos eleitores 

das nove principais capitais do país. Em agosto, o 
índice de popularidade de AureÜano Chaves era de 
21,8% hoje, é de 23%. " 

A preservação da imagem de Aureliano Chaves 
— e, mais do que isso, o crescimento discreto, mas 
contínuo, de sua popularidade — é um fato político "u 
que começa a ser analisado com mais cuidado por 
políticos do PMDB e da Frente Liberal que, até ; 
então, não queriam admitir que a sucessão presiden- \'[ 
ciai venha, mais uma vez, a passar por Minas. 

Se uma vitória de Jânio Quadros em São Paulo 
torna praticamente nulas as chances de vir a ser 
candidato à sucessão de Sarney o Senador Fernando 
Henrique Cardoso, qualquer resultado em Minas não 
perturba, aparentemente, a posição de Aureliano i 
Chaves. Vencendo o candidato de seu partido, o PFL, 
o ex-Vicé-Presidente poderia eleger-se facilmente 
senador, sem precisar subir ao ringue que Maurício • 
Campos, eleito prefeito, gostaria de armar, tendo em 
vista sua disposição de pular logo da prefeitura de 
Belo Horizonte para o Palácio do Governo. Ganhan
do o candidato do PMDB, Sérgio Ferrara, o Ministro 
Aureliano Chaves teria o caminho desimpedido para 
eleger-se, em 1986, Governador de Minas. , "; 

Se, ministro de um governo de composição, ^ 
seguindo à risca o ditado popularizado por Magalhães 
Pinto, de que "Minas trabalha em silêncio", Aurelia- vv 
no Chaves consegue manter-se na "crista da o n d a \ " 
imaginam correligionários seus que, logo depois da >;̂  
desincompatibilização, sua imagem só tende a se 
fortalecer, como a única candidatura capaz de enfren- ; 
tar e bater o tinhoso Leonel Brizola. Em 1988,%,' 
Aureliano Chaves terá 59 anos; Brizola, 66; Franco o 
Montoro e Ulysses Guimarães, 72 anos. •• 
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