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Tudo bem 
no ano que vem 

José Negreiros 

O Presidente José Sarney preferiu fazer uma 
aliança democrática com o Instituto Gal-

lup e escolheu para ter como oposição o FMI. 
Lidando com esses extremos políticos ele sen
te-se muito mais à vontade do que quando 
trata de um lado com a dobradinha PMDB-
PFL, e do outro com o PDT do Sr Leonel 
Brizola. O PMDB só lhe causa aborrecimen
tos, brigas familiares e na hora "H" nega-lhe 
apoio no Congresso, enquanto Brizola tem 
idéia fixa de eleição direta para Presidente. 

O Gallup, entretanto, todas as vezes que 
conclui uma pesquisa de opinião é para consta
tar que o Presidente tem a aprovação da 
maioria dos brasileiros. E sempre que ataca o 
FMI, Sarney não fica sozinho. Além da opi
nião pública, obtém a solidariedade até mesmo 
da Aliança Democrática, pois a renegociação 
da dívida é o único assunto a respeito do qual a 
conciliação ainda funciona e arregimenta una
nimidade contra. 

Longe da aliança e de Brizola, Sarney é 
feliz e por isso afasta-se de ambos a cada passo 
de seu governo. As eleições municipais, por 
exemplo, saíram melhor do que a encomenda 
para os planos do Presidente. Sob a desculpa 
de que se comportará como um magistrado, ele 
resolveu não interferir nas disputas pelas pre
feituras, abandonando a Aliança Democrática 
à própria sorte em várias capitais. Inclusive em 
São Luís, onde o Deputado Jaime Santana 
(PFL) lança-se quarta-feira como candidato 
hors-concurs. 

Para evitar Brizola, o Presidente convida 
o líder do PDT para festas prive de governado
res, mas sem lhe revelar nem o cardápio, nem a 
fantasia. E onde ventríloquos como Jader 
Barbalho, do Pará, e José Richa, do Paraná, 
formam aplaudido dueto no bordão: "Nós não 
queremos apenas trocar de nomes. Nós quere
mos é um regime estável". E verdade que é 
muito difícil para Sarney passar quatro anos 
escondendo-se ora de um, ora de outro. Difí
cil, mas não impossível, à medida em que ele 
conserva a "popularidade", palavra mágica da 
Nova República. 

Para ter êxito, é preciso comportar-se o 
. tempo inteiro como candidato de uma eleição 
inexistente, enquanto os partidos ajustam con
tas internas entre seus subpartidos. Agindo 
assim, o Palácio do Planalto já conseguiu 
transferir para 86 uma agenda de pelos menos 
três problemas: o acordo com o Fundo, o 
desabrochar da oposição e o registro do "Parti
do do Presidente". 

No próximo dia 28 o board do FMI reúne-
se e é bastante provável que o diretor executi
vo, Jacques de Larosière, dê despacho simpáti
co ao acordo com o Brasil, mas para o ano que 
vem. A 16 de novembro, após a implosão da 
atual estrutura partidária, Sarney tem esperan
ça de que, das sobras desse material, poderá 
construir uma legenda para si, só que no 
próximo ano. Na campanha pela Constituinte é 
possível que finalmente a oposição coloque de 
pé um projeto alternativo, interessada em 
fazer de Brizola seu sucessor. Mas isso só 
tomará forma, como sempre, em 1986. 

Por enquanto, se o Senador Fernando 
Henrique passa maus momentos em São Pau
lo, pior para São Paulo, oráculo do PMDB 
progressista, que começa a criar dificuldades 
ministeriais para o Presidente. Se o Deputado 
Jarbas Vasconcelos, escudado numa microle-
genda, abala os sonhos sucessórios de Pernam
buco, de onde se projeta a sombra do Ministro 
Marco Maciel, só lucra quem não se meteu na 
briga. 

No Palácio do Planalto, Sarney preocupa-
se muito com a sua imagem e em não desagra
dar o Congresso, do qual tem pavor com razão, 
pois depende dele para derrotar a emenda de 
Brizola que propõe sua remoção do poder na 
metade do mandato mínimo. 0"Partido do 
Presidente" não passa do terço de deputados 
— 160 — e senadores — 23 que precisa para 
bloquear a obsessão brizolista. 

É por essa razão que quando o capeta 
segredo num ouvido de Sarney que "o proble
ma é econômico porque a inflação vai explodir 
em setembro" e o seu anjo da guarda sussura 
do outro lado que"o problema é político por 
que Brizola vem aí em 86", o Presidente — de 
olho no Gallup — imagina que o problema é 
fazer um governo popular, única forma de 
evitar Brizola. 
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