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O ESTADO DE S. PAULO — à 

Mensagem é o início 
da reação deáSarne1 

. BRASÍLIA 
AGENCIA ESTADO 

Ontem pela manha, TIO Palácio do 
Planalto, logo depois da solenidade de 
posse do conselho nacional do progra
ma Bom Menino, o presidente José Sar
ney começou a convocar ao seu gabine
te, um por um, os ministros presentes. 
Em diálogos rápidos, deu ciência do 
pronunciamento que faria a noite a 
Raphael de Almeida Magalhães, Jorge 
Bornhausen, Antônio Carlos Maga
lhães, Aureliano Chaves, José Hugo 
Castelo Branco e Aníbal Teixeira. 
Mais tarde, chamou o ministro do 
Exército, Leõnidas Pires Gonçalves, 
como havia feito antes com os minis
tros chamados "da casa", Ivan de Sou
za Mendes, Ronaldo Costa Couto e 
Bayma Denys. 

A disposição do presidente, trans
mitida também a TJlysses Guimarães, 
era de "endurecer". De aproveitar a 
oportunidade em que falaria sobre a 
duração de seu mandato para deixar 
claro que o governo, de agora em dian
te, agirá com in/lexibilidade diante de 
seus adversários e buscará definir, nos 
partidos e na sociedade, quem está e 
quem não está com ele. A partir daí, 
mudanças poderão advir, não só de 
comportamento, mas até no Ministério. 
Sarney explicou que a referência ao 
seu mandato, constitucionalmente de 
seis anos, que faria horas depois, não 
afastava a hipótese de uma negocia
ção política em torno dos cinco anos, 
mas, mesmo assim, dependeria de con
versações com as forças partidárias. 

Teve apoio de todos os ministros 
para sua nova postura. Não importa 
mais, para Sarney, conforme seus as
sessores, que em 7 de maio de 1985, ao 
encaminhar ao Congresso emenda 
constitucional restabelecendo as elei
ções diretas, se tenha mani/estado em 
favor dos quatro anos. Naquela oportu
nidade, diante do ministro Fernando 
Lyra, então na Justiça, ele acentuou: 
"(...) como acabo de dizer perante o Mi
nistério, e embora considerando que a 
questão do mandato presidencial é 
atribuição da Assembléia Nacional 
Constituinte, desde logo manifesto meu 
ponto de vista de que o presente man-

J dato deve ser de quatro anos (...)" 
tf A disposição do presidente era, on

tem, de nem aceitar conversa sobre a 
redução de seu mandato para quatro 
anos. E de agir politicamente nesse 
sentido, pela consolidação de uma for
te bancada que o apoie até para a per
manência dos seis anos, se as negocia
ções em torno dos cinco náo derem cer
to. Está convencido de Que eleições pre
sidenciais diretas no ano que vem ge
rarão a maior das crises polítlco-
institucionais dos últimos tempos, pois 
são grandes as chancçs de Leonel Bri
zola se apresentar e .vencer. Existem 
pesquisas nesse sentido, até mandadas 
fazer pelos meios de comunicação. 

O pronunciamento de ontem, pelo 
menos conforme os comentários que o 
antecederam, seria o ponto de partida 
para uma série de.iniciativas oficiais, 
a começar pela elaboração de um pro

grama econômico mínimo, de emergên
cia. A situação chegou a um ponto em 
que a autoridade governamental preci
sa ser reforçada e exercida sem outras 
considerações. Teria, segundo os mes
mos assessores palacianos, chegado o 
fim da etapa de conciliação e de com- '.' 
posição. Até agora, Sarney agüentou 
muito, engoliu sapos de todos os tama
nhos e teve sua imagem desfavorecida 
por conta da complacência. De hoje em 
diante, começaria um novo ciclo. 

Por tudo isso, o clima era tenso, -
ontem, em Brasilia. Se fica difícil ima- ,' 
oinar o presidente da Republica ves- -
tlndo pele de lobo, tornando-se da noite 
para o dia um general Geisel ou um • 
general Figueiredo com terno jaque- ; 
tão, é fácil prever para onde irão ás • 
coisas, caso a Assembléia Nacional 
Constituinte não se adapte á nora pos
tura presidencial. Afinal, endureci- , 
mentos se consolidam em regimes de 
exceção. Nas democracias, costuma . 
ser diferente. Permanecem abertos 08 -
canais para reações e endurecimentos ., 
também do outro lado. Resultado: se • 
Sarney insistir nos seis anos, e se fica- ; 
rem difíceis as negociações para os . 
cinco, é muito provável que os consti- . 
tuintes encontrem um motivo a mais 
para fincar pé nos quatro. Estará esta
belecido o confronto, com repercussões • 
as mais inesperadas no processo poli- ,, 
tico. ,» 

Que Sarney necessita definições, 
dúvidas inexistem. Inclusive uma, 
maior e mais profunda do que o seu 
tempo de mandato. Precisa saber com '. 
exatidão quem está com ele e quem 
está contra ele, nos partidos. Até ago- '. 
ra, apesar de sua tolerância quase ao- : 
soluta para com o PMDB, recebe do 
partido muito mais do que farpas. Ver' 
dadelras estocadas, é ainda o raciocí
nio dos que privam de sua intimidade. . 
A própria direção nacional peemede-
bista não raro se conduz de maneira 
dúbia diante dele. Os fracassos são do • 
presidente, os sucessos acabam capita- . 
Ii20d08 para a legenda. Não foi por ; 
outro motivo que o PMDB venceu am
plamente as eleições de novembro. En
quanto isso, setores do partido portam- ' 
se como verdadeiros oposicionistas. 

E isso que o presidente imagina'' 
acabar, o que só conseguirá pelo exer
cício mais ativo do poder. Quem esti
ver em desacordo com suas diretrizes 
ou não lhe der suporte Necessário no 
Congresso e na Assembléia Nacional 
Constituinte poderá esperar, no máxi- ' 
mo, sorrisos. Mas ficarê ao sol e ao 
sereno, se tiver pretensões junto ao go
verno, em especial /isiològicas. 

Pode ser a /derradeira chance da . 
formação da bancada José Sarney. 
Desde 1985 a idéia vem sendo tentada, ? 
mas, até hoje, não saiu do papel e das 
intenções.Porque tem faltado ação po- ' 
lítlca. Contando com a maioria quase 
absoluta do PFL e com alguns peque
nos partidos, o presidente carece de 
uma definição do PMDB. É possível 
que sua nova postura intimide o maior 
partido nacional e slrva^de divisor de 
águas. Como também pode ocorrer o 
contrário. C.C. 
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