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o ESTADO DE S. PAULO ~ 3 

Na eleição conjunt~;_ 
a ConstitlJinte perd~ 

BRASILIA de idéias concretas sobre a or~ 
AGt:NCIA ESTADO econõmica, a ser sustentada~-tI'!: 

Um dos maiores erros da Nova campanha que, além de envoltfêr 
sua candidatura ao Palácio élbs 

Reptlbllca, percebe-se hoje, foi ndo Bandeirantes, deveria servir parª' a 
ter separado as eleições de governa- seleçdo dos melhores constituinles
dor das eleições para o futuro Con- do PMDB de São Paulo? Ant6n'io. 
gresso, a funcionar como Assem- ~ 
bléla Nacional Constituinte durante Ermírio de Moraes, de seu turno, e~ 
o ano de 1987. Ndo se tralava de ve tempo de preparar roteiro de .e-

bates sobre a nova constltuiÇi? 
prorrogar os mandatos dos atuais Paulo Maluf preocupa-se com a T' 
governadores nem dos atuais depu- dem social a emergir na nova C T-

I 
lados e senadores, mas, apenas, de i 
f ixar datas dl'erentes nara a esco- ta? Eduardo Supl cy torna-se dó ; 

,'.. ble de constitucionalista? ''':, 
lha de uns e de outros. Separar os d 'b . 
dois pleitos, quem sabe de a/nuns Multiplique-se o qua ro pe',. 'S 

.. demais Estados. No Rio, Darcy lti-' 
meses, de modo a que o eleitorado beiro ter-se-á dado conta de que -Vã"
pudesse multo bem discernir suas mos ter uma Constituinte? E -il!u 
escolhas. Votaria, primeiro, para mentor, Leonel Brizo/a, prete!.e 
governador, pesando entdo, no seu candidatar-se à Cãmara susten _ 
voto, as qua!!dades, os méritos e as ,/ >f 
virtudes de quem melhor pudesse do que tipo de reJormas poU i . 
cheflar seus Estados. Denois, dedl- Institucionais? Nélson Carnelrét, '!le-

.. pois de ver aprovado o dlv6rcloé1it 
car-se-la a selecionar, dos candlda- nosso Direito Constitucional, deu' t-
tos ao Congresso, os mais prepara- nais de seguir adiante? .' ~ ~ 
dos, com melhores Idéias e propos- q 
tas capazes de ser Insertdas na nova Em Minas, a polttica oscUa.'.ep:-
Constltulçdo. Ou vice-versa, Isto é, tre uma desejada e cada vez melo!s 
primeiro os constituintes, depois os longínqua unido, de um lado, e,,pll 
governadores. Tanto faz a ordem outro, o prentlncio de choque de~(A-_ 
dos fatores, que, no caso, ndo altera- ves proporções. Liberais e peemedé~ 
ria o produto. bis tas, melhor di2endo, Aure!jano 

Teríamos, entdo, duas campa- Chaves e Hé!!o Garcia, custam G-!Se 
!lhas distintas, sem que a Influ~ncla entender. Examinam a reeleiçdo, Q 
de uma delas se fi2esse sentir sobre a apolo a Itamar Franco, as vagqs d~ 
outra, pelo menos do modo arrasa- senador, a adesão do PDS, a POS6ÚJt
dor como vem acontecendo. lldade de um nome apartldárlo Jl mil 

Hoje, devendo as duas eleições outras f6rmulas . S6 não conseg_ili] 
reali2ar-se no mesmo dia, 15 de no- .ram, até agora, apresentar o qultl\fi
vembro, assiste-se à perigosa distor- nas espera e pretende, com a nava 
çdo. S6 se cuida das eleições de go- Constltulçdo. Miguel Arraf!s,~ eqry. 
vernador. E os candidatos, nos di- Pernambuco, conseguiU? AIv.wrE/. 
versos Estados, digladiam-se, esfor- Dias e Alencar Furtado, no Paraná? 
çam-se e mobili2am o impossível na Nélson Marchezan ou Pedro Simçn,. 
tentativa de se fixar e de contar com no Rio Grande do Sul? E asSi1ll'118. 
as boas graças do eleitorado. Estdo demais candidatos, que, Imposs4bj1li.. 
com Sarney, quase todos, sustentam tados de despender tempo extrp. tmJ. 
o pacote econõmico, com raras exce- algo diferente da fixação polft~ 
ções, lutam pela supremacia nas partidárta de seus nomes, compbr: 
respectivas legendas, trocam de par- tam-se com relação à Constit!!~~e 
tido como se troca de camisa. Pro- mais ou menos como n6s diante tf,q 
metem vagas nos secretariados e cometa: nem dá para ver a sombfQC,. 
dispõem-se a montar esquemas vi- O r!lsultado prenuncia-se ~q, 
sando à futura sucessão presiden- lador. A exceção da vetusta e: em; 
cia/. Investem sobre os atuais gover- poeirada Comissão Provis6ria ld.e 
nadores, arregimentam prefeitos, Estudos Constitucionais reunlda7tP 
formam grupos de apolo e costuram Rio, que outras entidades, gT1fPQs. 
com linhas de todas as cores o f i gu- partidos ou instituições dedicam-se 
rtno de suas pretensões. para valer ao estudo das altervati-

Por Isso, não encontram tempo vas constitucionais? Aqui e ali, Ja~~ 
para uma passagem sequer, por pejos, apenas, e alguns até desastro
mais rápida que seja, sobre o tema dos, como o da Federação dos ,Jar. 
da Constituinte. Mas puxam a fila, nalistas, na semana passada;- ê:m 
ou seja, será em torno deles, da defl- Brasflta. Porque ela, a pretexto;4s 
nição que tomar a respeito do candi- ampliar o sentido social da infoT1lJ'a.~ 
dato a governador, que o eleitor, na- çdo, acabou de propor a possibtlida
luralmente, se inclinará e seleciona- de de jornais serem censurado.fl ,:e 
rá a seguir os seus candidatos a de- apreendidos... .\)- • 
putado e a senador. Os seus consti- As eleições se aproximam, a tfa! 
tuintes. Mesmo sem a vinculação lavra de ordem é o salve-se quem 
forçada de votos, já revogada, pre- puder, ou o eleja-se quem dispuse!: 
valecerá a natureza das coisas. de mais dinheiro. A sociedade nlio 

Pesa mais a escolha do governa- foi mobl/i2ada para o principal, ll'àe 
dor que a dos constituintes, embola- serta dispor de condições de discer~ 
do tudo num s6 dia e numa campa- nlmento a respeito dos melhores 
nha tlnica. Os postulantes ao Con- candidatos e 'das melhores propQ.s
gresso empenham-se muito mais em tas para a nova Constituição. v:nI 
aglutinar-se ao lado de um ou outro vazio de largas proporções instai à
dos candidatos a governador do que se e se amplia entre a obra e os ope
a queimar as pestanas e dedicar-se rários que deverão reali2á-la: -!'fã 
ao debate prévio da nova Constitui- fim, poderdo suceder-se ImproviS'ã! 
ção, levando-o para a rua. Sabem ções, meias-solas e discussões sem 
que suas chances de eleger-se ou de contetldo nem objetivo, flulndó !te 
reeleger-se estdo na razão direta de tudo um texto constitucional medIo
seu entrosamento com o cabeça de cre e multo mais assemelhado~á 
chapa, multo mais do que por conta atual Constltulç40 dos genera~ Fiá 
de suas propostas constitucionais. que a uma lei fundamental realm~. 

Basta jogar a rede que todos os te capaz de interpretar as nec~esii . : 
peixes cairdo, nesse triste racioct- des e os anseios do Pats. Tamb , 
nio: alguém já viu Orestes Quércla, sonhar demais dá nisso... ." • 
em Slio Paulo, anunciar que dispõe . e. . 


