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Mandato indefinido, 
mas não transitório 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

Rejeita o presidente José Sar
ney a tese meio maliciosa de que seu 
governo deve ser um governo de 
transição. E governo mesma, com 
metas e propósitos^ realizar, cen
tralizados na prioridade para o pla
no social. Apesar ae seu mandato 
estar indefinido, pois caberá à As
sembléia Nacional Constituinte fi
xá-lo, não aceita o papel de interini-
dade que certos grupos pretendem 
que assine. Sua inclinação é pelos 
quatro anos antes referidos por Tan
credo Neves, ou seja, eleições presi
denciais diretas em 1988, mas não 
deseja avançar em atribuições de 
outrem. Aceitará o que os constituin
tes decidirem. 

Sarney vem sendo alertado para 
as recrudescentes manobras de Leo
nel Brizola, que, calcado nas vitó
rias obtidas no Rio e em Porto Ale
gre, bem como ávido de celebrar um 
pacto com o PT, começa a falar de 
novo na transitoriedade do mandato 
presidencial. Quer o governador flu
minense, a partir desse raciocínio 
cercado de elogios, antecipar as 
eleições presidenciais diretas para 
o ano que vem. Isso caracterizaria o 
atual período administrativo como 
transitório, destinado apenas a as
segurar o pleito sucessório o mais 
antecipado possível. Não há que 
concordar com o objetivo final, e, 
muito menos, com as premissas de 
Brizola. Transitórios, para o presi
dente, são os tempos atuais, na me
dida em que a Nova República pro
cura aprimorar as instituições e 
aperfeiçoar o regime. Em seu enten
der, muito se fez e se fará, ainda que 
o trabalho completo de ordenação 
institucional caiba à Assembléia 
Nacional Constituinte. No entanto, 
não será por conta de estruturas 
ainda por erigir no plano legislativo 
que seu governo aceitará o papel de 
mero guardador de lugar para o su
cessor. O País não suportará o adia
mento de todos os graves problemas 
econômicos e sociais, ainda que, hi
pótese absurda, as eleições presi
denciais ocorressem no ano que 
vem, com a transferência de poder 
em março de 1987. Questões amplas 
como as da miséria, da fome e da 
doença, e específicas, à maneira da 
dívida externa, das reformas econô
micas, do controle de gastos do go
verno, do desemprego e da retomada 
do desenvolvimento, não constituem 
produtos capazes de ficar na gela
deira à espera do futuro. 

Mas tem mais, para José Sarney. 
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to, basta esperar que a poeira assen
te para que se desfaçam. Afinal, seó 
PDT conquistou duas prefeituras de 
capital, e se o PTB ganhou uma, o* 
PMDB fez 19. E qual a opinião do 
PMDB a respeito da antecipação? 
Por que pretender que apenas lulis-^ 
tos e brizolistas tenham voz? Eles 
cresceram, é verdade, pois o PDTsÓ 
tinha uma prefeitura de capital e o 
PT, nenhuma. Será, porém, levar 
com muita rapidez o andor, caso se 
imagine que essas duas vertentes ve
nham a condicionar o processo polí
tico. São minoritárias. 

Não há temor, por parte do pre-» 
sidente, com relação à campanha 
que poderá elevar a temperatura do 
noticiário da imprensa por alguns 
dias. Antecipar as eleições presiden
ciais significa aprovar emenda^ 
constitucional nesse sentido, nò 
Congresso, por dois terços dos depu
tados federais e dós senadores. E ó, 
PDT e o PT, presumindo-se que mar
chem unidos, disporão de tamanha 
representação? Ainda que contém 
com segmentos isolados do PMDBÍ a 
alternativa continuará bastante di
fícil. : 

O governo, para Sarney, corres
ponde aos anseios e necessidade^ 
gerais. A voz das urnas, na semana 
passada, não empanou nem apagou 
a voz das pesquisas anteriores, que 
lhe dão a compreensão ampla dá 
opinião pública, na base de mais de* 
80%. Seria não conhecê-lo pensar 
que cruzaria os braços, con/ormün-
do-se com uma transitoriedade favo
rável apenas aos que pretendem, 
sem saber se o vão conseguir sequer 
no futuro, empalmar as rédeas da 
Nação. O Congresso, obviamente, é 
soberano e detém o poder constituin
te derivado, até que se rettna a A$à 
sembléia Nacional Constituinte; 
Mas é o Congresso daNovaRepúblU 
ca o responsável maior pelo seu 
aparecimento. Dificilmente aceita-? 
ria a antecipação. •:, 

Os resultados das eleições para 
as prefeituras precisam ser aceito», 
em sua plenitude. Não haverá qtíe 
discuti-los nem procurar, como se 
fazia no passado, mil explicações sih 
bilinas e não convincentes para jus-
tificar derrotas dos candidatos da, 
Aliança Democrática. Onde eles 
perderam, como, também, onde ven\ 
ceram, falou a sociedade. Conforme 
essa fala as projeções se farão. As 
urnas não podem ser temidas, mas 
respeitadas. De acordo com tal óti
ca é que o chefe do governo contfe 
nuará a comportar-sei cônscio de a 
sua administração não ser transitou 
tia. mas definida e necessária à 
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