
Sarney busca ampliação 
BRASILIA — O Presidente José 

Sarney persegue no momento dois 
objetivos: aglutinar as forças de 
sustentação com que conta no Con
gresso, para iniciar o segundo se
mestre legislativo com base sólida, e 
construir a identidade de seu Gover
no, através de um programa político 
que contenha, além dos pontos" do do
cumento da Aliança Democrática, 
alguns compromissos que impri
mam marca pessoal a seu Governo. 

Segundo um dos mais próximos 
colaboradores do Presidene, o obje
tivo mais imediato diz respeito ao 
Congresso. Nesse primeiro período 
de Governo, o Presidente atendeu a 
todos os compromissos com os dois 
Partidos da Aliança, sobretudo com 
o PMDB, na composição do Gover
no. Em nenhum momento interferiu 
ou desrespeitou a autonomia do Con
gresso, ou deixou de ser solícito para 
com a classe política. Não recebeu, 
entretanto, a necessária contrapar
tida de apoio político. A situação foi 
resumida com uma frase: 

— A mercadoria foi comprada e 
paga, mas até hoje não foi entregue. 

O Presidente, diz o assessor, cum
priu as regras do jogo democrático: 
abdicou de nomeações pessoais para 
distribuir o Governo com as forças 
que teoricamente deveriam lhe dar 
apoio político. Em troca, no entanto, 
vê seus programas e medidas funda
mentais, com a reforma agrária, o 
reajuste dos salários e do BNH, 
caírem no vazio dos plenários, sem 
que as lideranças — sobretudo as do 
PMDB — tenham apresentado vee
mência ou convicção em sua defesa. 

Apesar do recesso, o Presidente 
está recebendo parlamentares o 
tempo todo no Palácio da Alvorada. 
Tem conversado com todos os seto
res da Aliança Democrática, ava
liando realmente as forças de que 
dispõem. O que Sarney pretende é 
aglutinar essas forças, separando-as 
dos setores que querem continuar 
"fingindo que são oposição". 

Ele sabe que conta também com 
apoios individuais em outros parti
dos, que não partirão para o ataque 
a seu Governo. No PDS, o ex-Líder 
Nelson Marchezan é o principal ex
poente dessa corrente e o próprio 
Líder Prisco Viana, ex-companheiro 
de Sarney no PDS, vem resistindo às 
pressões do Deputado Paulo Maluf 
para que seja mais contundente nos 
ataques ao Presidente e ao Governo. 

Depois dessa tentativa, diz a mes
ma fonte, o Presidente pode ser 

compelido a mudar a composição de 
seu Governo, mexendo nos diferen
tes escalões, para adeqüar-se à rea
lidade das forças que o apoiam. 

No que se refere à elaboração de 
um programa de Governo, o Presi
dente sabe que já esgotou as pro
messas mais desafiadoras do docu
mento da Aliança Democrática, ao 
convocar a Constituinte e anunciar a 
reforma agrária. Mas há lugar ain
da para um arrojado programa de 
combate aos problemas sociais — 
sobretudo fome, desemprego, anal
fabetismo e saúde — e também para 
avanços no tratamento das dívidas 
interna e externa. 

O Presidente tem esse programa 
como uma tese. Não delegou ainda 
funções para a elaboração de seu 
conteúdo, nem pensou na forma de 
sua apresentação, que poderá ser 
um pronunciamento em cadeia à 
Nação, ou um documento de grande 
peso político. 
• O Líder do Governo no Congres

so, Senador Fernando Henrique Car
doso (PMDB-SP), conversou ontem, 
em Brasília, com o Ministro-Chefe 
do Gabinete Civil, José Hugo Castelo 
Branco, a respeito da necessidade 
de promover uma aproximação 
crescente entre as assessorias dire
tas do Presidente da República com 
as lideranças parlamentares. Outro 
assunto discutido foi a nomeação pa
ra cargos de terceiro escalão. 

Fernando Henrique almoçou com 
o Presidente da Câmara, Deputado 
Ulysses Guimarães, para analisar a 
regulamentação da legislação elei
toral e partidária aprovada pelo 
Congresso, antecipando suas posi
ções sobre o assunto, pois não pode
rá estar presente à reunião da Exe-
cutiva Nacional do PMDB que discu
tirá hoje o tema para regulamentar 
as convenções municipais que esco
lherão os candidatos a Prefeitos das 
capitais. Ao dar essas informações, 
Fernando Henrique disse que ainda 
acredita na possibilidade de uma co
ligação, em São Paulo, ao PMDB 
com o PFL. 

— O PFL e o PTB são como água e 
óleo. Não dão mistura fina — seten-
ciou, para dizer que acha difícil o 
apoio do PFL à candidatura do ex-
Presidente Jânio Quadros, seu ad
versário em novembro. 

Disse ainda que não teme o ex-
Presidente Jânio Quadros que, nas 
eleições de 1982, obteve apenas 17 
por cento dos votos da Capital. 


