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0 senador José Sarney pode até não 
vir a ser candidato a presidente da Re
pública aqui dentro. Mas lá fora é candi-
datíssimo. 

Sarney, em dezembro, andou lam
bendo a glória pelo México (lançando a 
tradução mexicana de seu último ro
mance, "O Dono do Mar", na feira 
mundial de Guadalajara), por Roma (foi 
a Nápoles pageando a filha governadora 
Roseana, que ouviu a Unesco proclamar 
São Luís património cultural da huma-' 
nidade), e por Paris (vendo seu livro, 
editado pela "Hachette", em vitrines das 
livrarias). E a todos os embaixadores 
brasileiros com quem esteve disse que é 
candidato a presidente. 

Ninguém é embaixador sem ter tido 
no mínimo uma promoção decisiva as
sinada por quem foi presidente por cin
co anos. O diplomata é um escafandrista 
da própria vida. Seu sucesso ou seu fra
casso nascem da capacidade de farejar o 
amanhã. Nunca se sabe. Eles todos pa-
paricam Sarney com um olho grato no 
passado e outro guloso no futuro. Como 
nas Forças Armadas, no Itamaraty viver 
significa ser promovido. Ou não perder 
oposto. 

(E embaixador por aí é o que não 
nos falta. Cada instituição mundial im
portante tem o seu. Só em Roma, são 
três, o do país, o do Vaticano e o da 
FAO. Paris tem o do país, ò da Unesco e 
uma hora dessas vão arranjar o da Copa. 
O primeiro dever do embaixador é a fi
delidade ao presidente da República, de 
quem é "delegado pessoal". E essa tare
fa é cumprida nos relatórios. Para Fer
nando Henrique não é mais nenhuma 
novidade o que Sarney lhes disse lá fo
ra. E que se resume nesta síntese do que 
Sarney conversou com eles). 

ELE PENSA ASSIM 

1 - A globalização é um fenómeno 
tecnológico, de comunicação e de mo
bilidade financeira. E como tal irreversí
vel. Mas é também um projeto. comer
cial, económico e político dos Estados 
Unidos, que querem comandar o mundo 
depois que acabou seu contraponto com 
a União Soviética. Esta globalização di
rigida e a serviço principal dos Estados 
Unidos, instrumentalizada pelo projeto 
neoliberal, não é irreversível, porque 
conflita com os interesses das outras re
giões, mercados e nações. 

2 - As últimas eleições na Itália, In
glaterra,! França, Argentina, México, 
Coreia, revelaram isso. Ninguém quer 
brigar, hostilizar, romper com os Esta
dos Unidos. Mas ninguém quer entregar 
aos Estados Unidos o comando solitário 
e supremo do mundo. Por isso, na hora 
da eleição, estão ganhando, em toda 
parte, aqueles partidos e lideranças polí
ticas que representam uma posição de 
relações negociadas e não de submissão 
antecipada aos interesses norte-ameri-
canos, estruturados no capital financeiro 
especulativo internacional. Cada dia o 
jogo financeiro mundial e o balanço na
cional dos Estados Unidos ganham mais 
e os outros países e povos perdem mais. 

3 - Outro motivo das vitórias das 
oposições contra os que representam, 

em cada país, os interesses do projeto de 
globalização financeira, económica e 
política dos Estados Unidos, é o resulta
do concreto das privatizações e das 
compras dos grandes grupos empresa
riais nacionais pelas empresas interna
cionais. No primeiro instante, prome
tem tudo, garantem tudo, sempre em 
nome do combate aos "monopólios pú
blicos". Quando assumem, criam os 
"monopólios privados", impõem tarifas 
e exigem cada dia novos favores e privi
légios dos governos. Quando os gover
nos negam, começam a ir embora e 
"desprivatizar". 

4 - No México, já está acontecendo 
isso. Os grupos, de maioria norte-ameri-
cana, que assumiram as empresas públi
cas privatizadas, já começaram a desis
tir porque não querem investir e não 
conseguem impor seus monopólios. 
Pressionam agora para que o governo 
recompre. Exatamente como fizeram 
com a Light que era deles, o governo 
comprou, investiu, saneou e entregou 
para eles de novo. 

5 - Esse tipo de compromisso fecha
do com o projeto mundial imperial dos 
Estados Unidos virou o centro de todas 
as últimas campanhas eleitorais, na Eu
ropa, na Ásia e na América Latina e le
vou todas elas a uma vitória da oposi
ção. E vai dar à oposição a vitória na 
Alemanha este ano e na Espanha no 
próximo. Os Estados Unidos controlam 
a ONU, o FMI, o Banco Mundial, a Or
ganização Mundial de Comércio. E vão 
impondo seus interesses e prejudicando 
e criando conflitos permanentes e cres
centes com os interesses dos outros paí
ses e regiões. Quando chegam as elei
ções, os candidatos que criticam e resis
tem a essa política vencem. 

6 - O custo nacional e social que es

sa política de globalização financeira-'<S 
especulativa impõe aos países e popula
ções é devastador. A alta dos juros (para ^ O 
pagar o que os especuladores externos CI> 
exigem) e a desnacionalização brutal da'[' 
economia (vendendo barato as empre
sas nacionais) provocam inevitavelmen-" 
te a recessão, o desemprego e os salários' 
baixos. Na hora do voto, o país cobra e 
se vinga na urna. 
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PORQUE É CANDIDATO 

Por isso Sarney é candidato. Está' 
convencido de que vai repetir-se no Bra
sil o que aconteceu o ano passado na£ 
Europa e sobretudo na Argentina e no*' 
México: a exaustão política do projeto' 
neoliberal. Apesar da inflação baixa e." 
da aprovação ao Real, o custo social-» 
cresce dia a dia e vai crescer o custo" 
eleitoral. Em nenhuma pesquisa Fer
nando Henrique passa dos 35%: 65%^ 
do país vão votar contra ele. -:í 

Sarney carrega no bolso as pesqui- •• 
sas feitas para o Governo e outras para" 
ele. Em 96, tinha uma média de 10%. -
Em 97, já passou dos 15%. Como acha' 
que haverá necessariamente segundo-
turno, que Lula desta vez não vai além"1 

dos 20%, que é o tamanho nacional do 
PT, e Ciro Gomes não tem sopro nacio--
nal, Sarney diz que é ele quem vai para' 
o segundo turno com Fernando Henrk: 

que e ganha com os 65% da oposição' 
nacional: de Covas ao PT, quem está: 
descontente votará com ele. J 

E Itamar? Sarney está certo de que' 
em abril Itamar anuncia a desistência & 
o PMDB lança seu nome. (Mas só vai' 
para a convenção já candidato. Não dis
puta com Itamar, com Requião, corit 
ninguém: lançado, o "PMDB governis-' 
ta" vem depois). 
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