
Coluna do Castello 
Montoro parte de 

novo na frente 
M AIS uma vez o Governador Franco 

Montoro antecipa-se ao Deputado Ulys
ses Guimarães no encaminhamento de uma 
solução política nacional da qual depende a 
eficiência -e a estabilidade do Governo da 
República. Assim como, no ocaso da campa
nha pela eleição direta, o Governador de São 
Paulo tomou a iniciativa de articular seu 
partido e os governadores em favor da partici
pação no Colégio Eleitoral, contrariando tese 
do presidente do partido, e oferecendo como 
candidato o nome do então Governador de 
Minas, Tancredo Neves. Ele agora adianta-se 
na articulação de um apoio interpartidário e 
abrangente, de modo a nele integrar todos os 
governadores estaduais, para dar ao Presiden
te José Sarney o apoio político que lhe vem 
regateando o PMDB. 

O Presidente Sarney está notoriamente 
insatisfeito com a cobertura parlamentar que 
lhe dá o principal partido da Aliança Demo
crática, .dividido em diversas correntes em 
função de problemas ideológicos ou em fun
ção de reivindicações fisiológicas que desca
racterizam o partido e afetam o prestígio do 
Governo. Esse apoio dos governadores pode 
viabilizar a negociação do pacto político, 
embora, como afirmou o professor Afonso 
Arinos, o pacto seja a própria Constituição a 
ser votada por uma Assembléia livremente 
eleita, ainda que condicionada por sua coexis
tência com o Congresso. 

A costura do ministério feita por Tancre
do Neves atendeu à rede de interesses políti
cos que confluíram para sua candidatura. Mas 
por isso mesmo o ministério reflete parcial
mente os conflitos internos da Aliança Demo
crática e, em especial, do PMDB. Não so esse 
tipo de problema dificulta a operação admi
nistrativa como também se tornou clara em 
poucas semanas a inaptidão de alguns minis
tros para as tarefas que lhes foram atribuídas. 
O Presidente sequer dispõe de condições para 
coordenar seu Governo, ajustando as diversas 
peças que o compõem. Ele não conseguiu 
ainda compor sua projetada assessoria de alto 
nível, a qual conta apenas com metade dos 
componentes previstos. 

Os desacertos internos vão se tornando 
públicos e vão projetando aspectos da ingo-
vernabilidade do país por uma equipe hetero
gênea pela origem e pelo padrão de compe
tência dos seus membros. Dois episódios que 
ocuparam os jornais nos últimos dias dão 
conta da inexistência de uma coordenação 
adequada no mais alto nível de Governo. Um 
deles foi o que assustou Londrina, fruto de um 
ritual burocrático do regime militar, desaten
tos o INCRA e o Ministério da Reforma 
Agrária para as novas realidades políticas do 
País. A providência em si — a decisão de 
declarar área prioritária para reforma agrária 
uma gleba situada naquele município — não 
sofreu contestação, mas faltou ao Presidente a 
assessoria adequada para esclarecê-lo previa
mente da tempestade que o decreto revogado 
iria suscitar. Não terá havido má fé nem 
incompetência mas apenas desatenção ao pro
cesso político. 

O segundo caso foi a divulgação pelo 
Ministério da Fazenda de uma decisão do 
Presidente da República contrária a um con
fisco mediante as taxas de retenção do Impos
to de Renda. A decisão, o Presidente a 
tomara desde a reunião de sexta-feira com os 
Ministros Dornelles, Sayad e Gusmão, mas 
deveria ser anunciada juntamente com os 
cortes de despesas e a disposição de privatizar 
empresas estatais, medidas que seriam acerta
das em definitivo na reunião de ontem com o 
Ministro do Planejamento. A divulgação pre
cipitada contrariou a estratégia política do 
Presidente e o fez sentir mais uma vez a 
carência de coordenação interna e a deficiên
cia da comunicação social do Governo. 

Essas questões, embora adjetivas, teste
munham um dos tipos de dificuldades do 
Presidente Sarney, realmente preocupado 
com a instabilidade da sua base parlamentar e 
as reticências do apoio político que recebe da 
parte do PMDB, que lhe cobra tantas nomea
ções e lhe impõe tantos condicionamentos, A 
iniciativa do Governador Franco Montoro, 
visando a estabilizar a base do "Governo, abre 
caminho a uma negociação política (com 
pacto ou sem pacto), reforçada, já agora, pelo 
apoio do ex-Presidente Ernesto Geisel, que se 
declarou solidário com a gestão do Chefe do 
Governo. Também o Governador Leonel 
Brizola deu sua contribuição ao declarar-se 
disposto a participar de negociações. O 
PMDB vai enfrentar difíceis eleições munici
pais e perde áreas de prestígio e de influência 
política no Governo. 

O Ministro Marco Maciel já deixou claro 
que a Frente Liberal se dispõe a participar de 
uma nova estrutura de apoio parlamentar ao 
Governo juntamente com os governadores e 
com as forças políticas que se afinam com as 
diretrizes políticas e administrativas. Essa con
junção de forças ajudaria a explodir o PMDB 
antes dos prazos previstos mas indica que 
alterações substanciais serão feitas oportuna
mente na própria equipe do Governo. O Sr 
José Sarney não pensa em substituir ministros 
por enquanto, mesmo dos que não lhe pare
cem suficientemente adequados às funções 

mi. Ele pressente que depois 


