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Da crise política da. qual começa a emergir 
o País, além do presidente Sarney, pela 
própria função de comando que passa agora a 
exercer na vida, nacional, há duas persona
lidades que crescem e se projetam, prometen
do ter grande influência e responsabilidade no 
desdobramento dos acontecimentos políticos 
futuros. Estamos nos referindo ao ministro 
Aureliano Chaves^ da Frente Liberai e ao 
deputado Ulysses Guimarães, presidente do 
PMDB. São dois estilos e personalidades 
muito próprias e voluntariosas. Houve até no 
Congresso quem se chocasse com o tom 
profundamente ousado do discurso pronunci
ado por Ulysses Guimarães no sepultamento 
do presidente Tancredo Neves. Mas Ulysses, 
naturalmente, como intérprete maior do^seu 
partido, e na presença do presidente José Sar
ney, sentiu-se provavelmente no dever de 
marcar de forma incontrastável os com
promissos políticos que fundamentam a 
Aliança Democrática, os quais devem ser 
honrados e cumpridos, não podendo jamais 
cair no esquecimento. 

Mas será provavelmente entre esses dois 
políticos, representados por Ulysses Gui
marães e Aureliano Chaves que o presidente 
Sarney ±_ sem tutelar naturalmente 
balisará politicamente as suas ações do seu 
Governo, uma vez que ambos representam e 
simbolizam pela credibilidade que inspiram 
junto ao povo, as duas principais correntes do 
pensamento político nacional, dedicadas à 
missão de dar sustentação ao novo Governo. 
Ulysses ê São Paulo. Aureliano Chaves re
presenta Minas Gerais. Foi a partir de Minas 
que se estruturou e organizou em seu nas
cedouro a candidatura Tancredo Neves, 
apoiada pelas lideranças políticas mais ex
pressivas do Estado, como Aureliano Chaves, 
Hélio Garcia, Itamar Franco, José Aparecido 
e tantos outros. Unida Minas Gerais, e dada a 
influência exercida pelo Estado na vida 
brasileira, tornou-se mais fácil a Tancredo 
Neves viabilizar e irradiar politicamente a sua 
candidatura num movimento irreversível de 
repercussão nacional. 

Depois de 25 anos ausentes do poder, 
Minas Gerais estava prestes a retornar e a 
retomar a presidência da República, na pessoa 
de Tancredo Neves. Isso provoca no momento 
um sentimento de frustração política no Es
tado, razão pela qual políticos como Aureliano 
Chaves, Itamar Franco e José Aparecido, en? 
tre outros, pregam a necessidade do forta
lecimento político do Palácio da Liberdade, 
que representa mais do que tudo Minas 
Gerais, através da figura do governador Hélio 
Garcia. No plano nacional, a figura mineira 
hoje de maior dimensão é indubitavelmente a 
do ministro Aureliano Chaves, o que projeta 
desde já como um dos mais fortes aspirantes, 
como candidato, a futura sucessão do pre
sidente José Sarney. Acompanhando Au
reliano Chaves agora, nas visitas por ele feitas 

em Belo Horizonte e São João Del Rey, por 
ocasião dos funerais do presidente Tancredo 
Neves, o ministro José Aparecido de Oliveira 
dá o seu testemunho pessoal da fervorosa 
acolhida popular dispensada em todos os 
lugares por onde passou o ex-vice-presidente 
da República. Ê cedo e precipitado pensar 
neste momento em sucessão presidencial, 
uma vez que o presidente José Sarney mal 
acaba de se investir, em caráter efetivo, na 
presidência da República. O ministro José 
Aparecido assim como todo o País, reco
nhecem as dificuldades que Sarney, como 
presidente, terá pela frente nos próximos 
meses e anos. No entanto, assinala A parecido 
que Sarney tem tidfrrextraofdinário sensade 
equilíbrio emocional e moral, do qual deu sig
nificativos exemplos nos' dias de enfermidade 
e na lenta agonia do presidente Tancredo 
Neves até a sua morte. Dentre da orfandade 
vivida pelo País, provocada pelo falecimento 
do presidente Tancredo Neves, consíuta 
Aparecido estar havendo uma natural absor
ção de Sarney. Uma demonstraçãp disso, de 
acordo com o. ministro da Cultura, tem sido a 
acolhida dada pelo povo em todos os lugares 
a Sarney. Para tal muito tem contribuído — 
conclui Aparecido — a linguagem própria e 
adequada usada pelo novo presidente f/n 
todos os seus pronunciamentos. 

Ponderações de Francisco Pinto 
0 deputado Francisco Pinto, da ala es

querda do PMDB, faz a advertência de que 
não deve haver precipitações no julgamento 
político do presidente Sarney. De acordo com 
sua visão pessoal, é preciso abrir um crédito 
de confiança ao novo Governo e deixar que ele 
comprove sua eficiência no exercício do poder. 
Acha mesmo que talvez seja mais conveniente 
deixar para a Constituinte a questão da 
duração do mandato presidencial. Se Sarney 
atender durante o seu,Governo às as aspi
rações populares, admite que se poderia 
levantar a tese de queo seu mandato deveria 
até ser espichado para os seis anos. "Porque 
encurtá-lo agora, se ninguém ainda conhece o 
seu desempenho?" Ê a ponderação final que 
acaba formulando. 


