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Brasilia — Apesar de a Aliança De

mocrática ser amplamente majoritária no 
Congresso, a base de sustentação parla
mentar do Governo Sarney é frágil. Uma 
análise dos 1 mil 332 pronunciamentos 
feitos no primeiro semestre por senado
res e deputados de todos os partidos 
mostra que apenas 50,6% foram favorá
veis ao Planalto. 

A própria Aliança Democrática não 
se mostrou unitária em seu apoio a Sar
ney. O PMDB, nas duas casas, foi res
ponsável por 114 manifestações críticas 
ao Governo e o PFL contribuiu com mais 
4!. Dos 678 pronunciamentos feitos por 
políticos da Aliança, 22,9% criticaram o 
Governo e 5,9% mostraram-se neutros. 
A pesquisa indica ainda que no Senado a 
bancada da Aliança Democrática mos
trou-se mais fiel do que na Câmara e que 
os senadores pedessistas são mais oposi
cionistas de que os deputados. 

Ofensiva 
Com a pesquisa na mão, os articula-

dores do Planalto decidiram iniciar uma 
ofensiva para evitar possíveis derrotas no 
Congresso. O Ministro do Gabinete Ci-

entar de S 
vil, José Hugo Castelo Branco, encarre
gado de definir esta estratégia, diz que "é 
preciso aperfeiçoar o relacionamento en
tre Governo e Legislativo". Segundo ele, 
Sarney ficou preocupado com a falta de 
apoio do Congresso desde que viu sua 
viagem ao Uruguai ser aprovada por uma 
margem mínima de votos no Senado, de 
12 a 11. 

A ofensiva começou ainda durante o 
recesso, quando os assessores parlamen
tares dos ministérios foram convocados 
para reuniões no Gabinete Civil. Ali, 
receberam a notícia de que não deveriam 
apenas ouvir as reivindicações de depu
tados e senadores mas também defender 
os projetos de interesse governamental. 
Segundo estes assessores, o poder de 
persuasão dos líderes da Aliança Demo
crática não é suficiente, o que torna 
necessário conversar particularmente 
com cada parlamentar. 

O próprio Presidente José Sarney 
inaugurou quarta-feira passada mais um 
mecanismo para tentar aumentar sua for
ça no Congresso: recebeu no Planalto 17 
parlamentares para um contato direto, 

retomando uma prática comum durante o 
Governo Juscelino Kubitschek. "O con
tato direto é.a melhor forma de evitar 
atritos e contornar diferenças", disse o 
Presidente durante a audiência. Estes 
encontros, segundo o Porta-Voz da Presi
dência, Fernando Mesquita, vão-se repe
tir semanalmente. 

Para o Presidente, será preciso usar 
de toda a sua capacidade de articulação 
nos próximos meses, pois a trégua ocorri
da a partir da morte de Tancredo Neves 
está no fim. Há várias decisões a serem 
tomadas em áreas delicadas como refor
ma agrária, tributária, trabalhista e dívi
da externa. Mas também as eleições mu
nicipais de novembro estão acirrando os 
conflitos na área política. Sarney parece 
conformado com o fim da Aliança Demo
crática e, em uma conversa com um 
ministro, admitiu: 

— A Aliança Democrática tinha um 
papel: fazer a oposição chegar ao poder. 
Essa missão acabou e a Aliança perdeu 
muito do seu sentido — disse ao comen
tar que espera em breve estruturar uma 
nova base de sustentação no Congresso. 

é frágil no Congresso 
Jogo da política põe líder em xeque 

Brasilia — As atividades parlamenta
res do primeira semestre foram marcadas 
pela explosão de conflitos entre líderes e 
liderados. Mas se o Governo podia se dar 
ao luxo de perder uma votação sobre a 
participação dos atuais prefeitos nas elei
ções municipais, não pode fazer o mesmo 
com temas polêmicos e complexos, como 
a lei de greve ou a dívida externa, que 
serão votados até o final do ano. 

— As decisões da liderança devem 
ser discutidas nas bancadas e só assumi
das mediante aprovação da maioria. Do 
contrário, o Uder se arrebenta no plená
rio — propõe o Deputado Airton Soares,0 

líder do.PT até o ano passado quando 
entrou para o PMDB onde ocupa hoje tf 
cargo de vice-líder. 

Sem saída 
Para outros, como o veterano direi

tista Amaral Neto (PDS-RJ) não há saída 
à vista. "Os líderes do Governo do 
PMDB são iguais aos do Governo mili

tar: não lideram coisa alguma", senten
ciou em meio a um dos conflitos registra
dos em maio último. Para o futuro, não 
acredita em mudanças. Segundo ele, os 
conflitos no Congresso poderão atingir o 
mesmo nível de decadência do final do 
Governo Figueiredo. 

A falta de informação da liderança 
do PMDB em alguns dos episódios pare
ce indicar que ele tem alguma razão. Em 
15 de maio o Deputado Pimenta da 
Veiga, líder do PMDB na Câmara, dizia 
tranqüilo a seus companheiros de lideran
ça no Congresso: "Não há qualquer moti
vo para preocupação. O grupo que pre
tende vetar a reeleição dos atuais prefei
tos em novembro tem entre 15 e 20 
deputados". Quando o grupo, contando 
com mais de cem deputados, conseguiu 
impor o veto, a liderança nada pôde fazer 
a não ser demonstrar sua mais completa 
surpresa ante os acontecimentos. 

Mas esta não foi a única grande 

derrota que os liderados infringiram na 
liderança. Em 30 de maio quando foram 
regulamentadas as eleições rtíunicipais, 
Pimenta da Veiga e os líderes José Lou-
renço (PFL) e Prisco Viana '(Pp$\ pre
tendiam também dar uma nova fórmula^ 
campanha realizada pelos pàrtídí)S'-em 
rádios e televisões. Além de nâo^copej-
guirem apoio para a prqpQSta í̂ioj£fe 
vaiados em plenário, E eles etam^eres 
de 92% dos deputados. ; rv v ^ , ^ ^ 

Sem o recurso da fidelidade partidá
ria, que permitia aos partidos áníeaçái" Ós 
parlamentares com a perda ctè^mãndato 
se reagissem contra a orientação rtfás 
cúpulas, as lideranças partidáriaslêmode 
aprender a usar recursos mais adequiadíls 
aos novos tempos: , .n,« 

— O jogo agora é de xadrez èniâo^e 
damas como no tempo do bipártidarjsn)^. 
Isto exige que a soma aritmética rasse a 
ser política — teoriza o Depufadò^tgídio 
Ferreira Lima (PMDB-PE). ^ ; "isr. 
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