
i^éy admite 
víveramel 
fase política &| 

O senador José SarneygQ 
(PMDB-AP) não esconde estar'nu-

, ma das melhores fases dévsua vida Í-TJ 
pública. Criticado em 1989 pelos ^ 
candidatos a sua sucessão, princi- ^ j 
palmente pêlo eleito Fernando Col- «g£ 
lor, Sarney é hoje conselheiro do 2 5 
partido que o execrou, o PMDB, e En
volta a frequentar o Palácio do Pia- Ç^ 
nalto como interlocutor influente do 
presidente Itamar Franco, o mesmo 
que agitou a CPI para investigar de- ; 
núncias de corrupção em seu1 gover
no. A estimulá-lo estão também re- g^ji 
sultados de pesquisas que, de certa S© i 
forma, anistiam seu governo e, <?=.•, 
também, a discreta movimentação ^ ^ 
de amigos que o estimulam a 
candidatar-se à sucessão de Itamar. 

Com esse estado de espírito, 
José Sarney concedeu entrevista $*•» 
ontem, ao lado de sua vigilante mu
lher, dona Marly, logo após um en
contro com Itamar. O senador não 
revela objetivamente os termos usa-

! dos para sugerir ao Presidente da 
República que seja mais ousado e 
assuma a condução da agenda polí
tica, que vai desde a revisão consti
tucional, marcada para outubro, até 
a sua própria sucessão. 

Sarney, no entanto, chamou a 
atenção de Itamar para a grande di
ferença entre os dois vices que as
sumiram a presidência: "Eu estava 
de mãos atadas, por ser testamentá-
rio de uma herança política. Você 
assumiu porque o primeiro governo 
foi deposto. E, por isso, você tem 

; mais condições do que eu de assu
mir o comando político do País. 

Sarney acrescentou que, apesar 
das dificuldades de ter sido um pre
sidente de transição, não se calou 

; durante a elaboração da nova Cons-
í tituinte: "Sofri desgastes, mas opi

nei. Nesta reforma agora, você, 
melhor do que eu, terá condições de 
influir" —, disse a Itamar. 

Perguntado sobre o estado de j 
espírito com que encontrou Itamar, l 
Sarney relatou que o Presidente es- I 

, tava amargurado, um pouco decep- ', 
cionado com alguns líderes políti- ,• 
cos e sentindo-se injustiçado pela ^ 

' imprensa. Neste momento, dona 
: Marly interrompeu o marido: "En

fim, ele deve ter feito as mesmas 
^ queixas de todos os que se sentaram 
í naquela cadeira''. I 


