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^ equilíbrio 
Pelos ataques pessoais que o senador Fábio 

Lucena lhe desferiu e pelo desafio que ihe fez o vice-
governador Orestes Quércia, o presidente José Sarney 
já percebeu como será difícil manter-se equidistanfe 
das sucessões estaduais, sem se definir por um dos 
candidatos a governador. Vão fazer o possivel e o im
possível para metê-lo no fogo. na disputa. 

A política amazonense se radicalizou, a partir da 
descoberta de um golpe de quase 200 milhões de 
dólares na Suframa. que o governador Gilberto Mes
trinho às vezes nega. atribuindo a denúncia aos 
inimigos da Zona Franca de Manaus. As vezes mi
nimiza, dizendo que roubaram apenas vinte milhões 
de dólares. O escândalo foi denunciado pelo depu
tado Artur Virgílio Neto. dissidente do PMDB que 
quer ser governador dò Estado pejo PSB. Prontamen
te, o presidente da República mandou esvurmar o 
tumor a fim de proceder á cirurgia necessária. Tanta 
correção, não usual na política amazonense dos úl
timos anos. ouriçou setores do PMDB e do PFL 
locais, aparentemente mergulhados até o pescoço no 
lodaçal. 

Para verbalizar seus descontentamentos, os dois 
partidos recorrem à candente oratória do senador 
Fábio Lucena. homem público, de reconhecimento 
probo, totalmente equivocado, porem, em tal epi
sódio. Afinal, o Brasil inteiro conhece o passado e o 
presente do governador Gilberto Mestrinho e faz Jus
tiça à sua irreprochável coerência: Ele não mudou. 
Continua o mesmo de antes de 64. ' 

O vice-governador Oresfe Quércia, ao dizer que 
Sarney vota no Maranhão e não em São Paulo, 
repele a influência presidencial na sucessão paulista. 
E estado de espirito muito recente. Porque ate bem 
pouco ele disputava, avidamente, o apoio do chefe do 
governo e se deixava fotografar a seu lado. procuran
do partilhar de sua popularidade. De repente, não 
mais que de repente, achando-se preterido na sim
patia presidencial por Antônio Ermirio de Morais, 
repudia a interferência do chefe do governo, que 
pretende circunscrita à taba timbira. Se a candi
datura do.ilustre político paulista não empinou. como 
as pipas de Eduardo Suplicy, se não sai da cabeça da 
pista até agora isso não se deve ao presidente José 
Sarney nem a qualquer artimanha do Planalto. 
Decorre da frieza glacial que Congelou a candidatura 
peemedebista e impediu até agjora a composição de 
sua chapa. Se ele fosse efetivamente o favorito, 
haveria uma multidão às portas de sua casa. aco-
tovelando-se. matando-se pela vice-governança. Não 
é o que ocorre. O resultado das pesquisas de opinião 
pública também não autoriza otimismo. 

E Quércia — bem na linha do senador Fernando 
Henrique Cardoso, linha seguida somente a te28.de 
fevereiro — começa a atirar pedras na direção de 
Brasilia, tentando atingir Sarney, a quem procura 
responsabilizar por seus insucessos. 

O chefe do governo não vai, porém, fazer o jogo 
de um nem de outro. Tudo envidará pára manter o 
apoio à Aliança Democrática sem distinguir entre . 
aliados. Não demite assim o pessoal ligado a Artur 
Virgílio.e Márib Frota no Amazonas, como reclama 1 
Mestrinho. nem embarca na canoa furada deOrestes i 
Quércia. . ; "T / 
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