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Fernando Henrique Cardoso

Ainda as diretas
Reaberto o Co~, o saldo positivo da
mobiliza~o nacIOnal pelas eleições diretas
do presldente da República é nilido. O
governo, que antes dermia a agenda polilica
e a estratégia para alcançar seus objetivos
age, hoie, as avessas. Tenta, como pode,
uma contra~(elJSjva.

Especula-se muito sobre o numero dos
deputados do PDS que teriam aderido ao
grupo PrtHJiretas. Os jornais de ontem
alardeavam a sem dúvida significativa
adesão do deputado Thales Ramalho. e
diflcil avaliar quantos são os diretistas do
PDS. Mas uma coisa é certa: são eles que
dAo o tom doparlido.
Porque?
Porque correspondem - como até certo

ponto correspondiam já os deputados do
grupo Particlpaçáo no período da votaçáo do
decret&-lei 2.024 e 2.045, á ânsia nacional de
renovação.
O resto é velharia; é, como se clamava na

República Velha, a açáo dos "carcomidos".
Quem pode acreditar em MaluI ou Andreaz
za como mensagem de renovação? E o único
no PDS que teve a perspicácia de ver que a
hora é para dizer nilo ao passado foi
Aureliano Chaves. Náo emplacou no PDS
porque os donos do poder e os donos da
máquina pedessista - pelas próprias virtu
des do candidato - repelem-no.
Neste quadro é precISO manter o otimismo e

a mobillzaçáo popular. A emenda Dante de
Oliveira pode passar na Câmara: basta o
curto circuito cfvico, como ocorreu quando
da rejeiçilo do 2.024. E será dificll que o
Senado, nesta hipótese, possa opor-se á
vontade da Naçilo.
Em nome de que?
Náo vale o argumento de que em 1962 houve

delegaçáo expressa de mandato para que os
membros do Colégio Eleitoral escolhessem o
presidente. Primeiro porque o eleitorado Dáo
sabia disto. Segundo porque a Cámara tem a
representaçilo distorcidiJ pelo peso maior
quanto ao numero de deputados dos Estados
menos populosos. Terceiro porque Dáo é
constitucional, numa democracia represen
taliva e plurlparlidária, que cada Assem
bléia Estadual tenha o mesmo numero de
representantes (6) e sejam todas "do partido
majoritário". Quarto, porque, por lim, os
senadores eleitos em 1m - que constituem
2/3 do Senado - sejam os "biônicos" ou os
eleitos diretamente náo receberam tal dele
gação, posto que não havia ainda a norma do
Colégio Eleitoral. Naquela época náo se
cogitava de dar aos senadores o direito de
escolha do presidente.
Diante de tudo isto, mesmo imaginandlrse o

pior, ou seja, que nào se obtenham os 2/3 dos
votos necessários á aprovaçáo da emenda
Dante de Oliveira, quem será láo Ingênuo a
ponto de imaginar que a maioria da Câmara
(pois ainda que Dáo cheguemos aos 67% que
correspondem aos 2/3, chegaremos,com Pro
diretas a mais de 60% da Cámara) irá
aprovar as leis complementares Aformação
do Colégio Eleitoral - que dependerá de
aprovaçilop"'la metade mais um dos deputa
dos - seguIndo a vontade da cúpula do PDS?
Não há, pois, mais jeito para o governo e

para o PDS (como já percebeu o lider
Marchezan). Têm de negociar.
Mas negociar o que?
A resposta das oposições, do PrtHJiretas e

da sociedade é uma 56: a legilimidade do
Poder; a volta á confiança nos lideres; e um
programa de emergênCIa de salvação naci
ona) Ida dívida, dos juros, dos salários, do
emprego, da ativaçãoda economia).
E nada disto se fará com força sem que o

povo vote. E sem que tenha a chance de
escolher novos Jíderes, afinados com a
dinâmica do Pais e não com as maroteiras
de um regime carcomido pelo abuso, pela
acefalia e pela descrença generalizada nele.
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