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assegurar a transição 
em Buenos Aires, ó presidente disse que será "intolerante" para garantir a transição. 

Ao oferecer anteontem à noite 
uma recepção aos brasileiros con
vidados para a posse do novo pre
sidente argentino, Carlos Menem, 
o presidente José Sarney reve
lou-se ansioso por deixar o poder, 
mas resolvido a cumprir o calen
dário eleitoral que prevê eleições 
em 15 de novembro e a posse do 
sucessor em março. Depois de 
passar a faixa, Sarney pretende 
viajar por, no mínimo, um mês. 
Depois, lançará um livro que ain
da não será o que vai relatar sua 
experiência na Presidência. Este, 
disse ele, ficará para depois. 

Mesmo instigado pelo deputa
do Milton Reis (PMDB-MG), 
que participou de uma roda de 
conversa na embaixada brasileira 
em Buenos Aires, Sarney recusou 
a idéia de voltar para o Congresso 
Nacional, como senador pelo Ma
ranhão, em 1990. Sarney preferiu 
traçar seu futuro como escritor, 
morando na Praia do Calhau, em 
São Luís, fora dos conchavos po
líticos. "Eles" — disse, apontan
do para Reis — "insistem para 
que eu fique na política, mas acho 
melhor parar por aqui. É hora de 
os mais jovens terem a sua opor
tunidade." 

Alguns jornalistas pegaram a 
"deixa" para saber se a oportuni
dade a que se referiu inclui políti
cos jovens como o candidato do 
PRN, Fernando Collor de Mello. 
Sarney respondeu com um rápido 
"eu não acho nada". E comple
tou: "Sou apenas um cidadão co
mum nestas eleições". Sarney re
velou também que não está muito 
impressionado com os números 
das pesquisas eleitorais e disse 
achar que, em certo ponto, elas 
chegam a ser prejudiciais: "O ge
neral Franco (que governou a Es
panha por meio século) costuma
va dizer que era contra as eleições 

no seu pais porque as pesquisas 
diziam que ele era um homem 
amado pelo povo". 

Para fazer eleições presiden
ciais no Brasil, Sarney está dis
posto a pagar qualquer preço. 
"Até hoje tenho sido um homem 
muito tolerante, muito paciente. 
"Mas me reservo o direito de ser 
impaciente se for para garantir o 
processo eleitoral", afirmou. Um 

jornalista, no meio da conversa, 
brincou com o presidente dizendo 
que na Argentina ele tinha tido a 
oportunidade de ver a transmis
são de uma faixa presidencial, de 
Raul Alfonsín para Menem. A 
observação pareceu não ter-lhe 
agradado, que viu nisso uma dú
vida quanto à sucessão no Brasil. 
Sarney voltou-se, sério: "Vou 
passar a minha faixa seja para 

-".quem for. Eu não a recebi de nin
guém, mas tenha certeza que vou 
entregá-la a quem se eleger presi
dente. Quem ganhar leva". 

Durante a recepção, o presi
dente não estava alheio à expecta
tiva dos diplomatas sobre a possi
bilidade de o ex-governador do 
Rio e candidato do PDT, Leonel 
Brizola, aparecer de repente. Bri-
zola estava na lista dqs_conyida-
dos mas preferiu ficar no Hotel 
Bauen conversando com políticos 

: da social-democracia argentina. 
I Quando alguém perguntou o que 
| achava da hipótese de Collor e 

Brizola chegarem ao segundo tur
no das eleições, ele comentou: "O 
eleitor brasileiro gosta de votar 
em quem tem certeza que vai ga
nhar". E não quis acrescentar 
mais nada. Sobre as vaias a Ulys-

H ses Guimarães, observou: "É uma; 
! injustiça. O dr. Ulysses tem uma! 

importância histórica no Brasil e 
não merece isso". Antes de termi
nar a conversa, Sarney fez uma 
última revelação: não gosta de 
despedidas. "Acho que na vida 
devemos sempre iniciar alguma 
coisa", afirmou. 
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