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A crise diplomática entre o Brasil e 
a Argentina, aberta na semana passada 
com as declarações do presidente 
Carlos Menem, contrárias à participa
ção brasileira no Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, pode dar 
um novo impulso à eventual candidatu
ra do senador José Sarney (PMDB-AP) 
ao Palácio do Planalto. O discurso, feito 
em plenário, pelo ex-presidente contra a 
política dos Estados Unidos para a 
região e em defesa do Mercosul, deixou 
eufórico o presidente de seu partido, 
deputado Paes de Andrade (CE). 

"Sarney fez um discurso de estadis
ta e de candidato à Presidência da 
República", avaliou Andrade, que vem 
defendendo nas bases do PMDB o lan
çamento de uma candidatura própria à 
sucessão do presidente Fernando 
Henrique Cardoso. "O seu pronuncia
mento ocorreu na hora certa, uma vez 
que o Governo permanecia calado, e 
teve repercussão internacional". 

Enquanto espera uma decisão do 
ex-presidente Itamar Franco, sobre o 
seu ingresso no PMDB. Paes de 
Andrade sonha com uma ampla frente 
de centro-esquerda em torno do nome 
de Sarney. "Quando foi presidente, 
Sarney legalizou os partidos comunis
tas, adotou uma postura de diálogo e 
removeu o entulho autoritário", elogia o 
presidente do PMDB. 

Ele conversará sobre a "frente 
ampla" com lideranças de esquerda 
como o governador pernambucano 
Miguel Arraes (PSB), o ex-governador 
Leonel Brizola (PDT) e João Amazonas 
(PCdoB). 
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para outubro uma convenção nacional 
extraordinária do PMDB, para que o 
partido defina se terá candidatura pró
pria ou se apoiará a reeleição de 
Fernando Henrique. Até lá, Itamar 
Franco já terá feito a sua opção partidá
ria, e um terceiro eventual postulante à 
candidatura pelo PMDB - o senador 
Roberto Requião (PR) - terá sido obri
gado a decidir se permanece no PMDB 
ou se opta pelo ingresso no PDT. O pre
sidente do PMDB garante que as bases 
do partido apoiam o lançamento de uma 
candidatura própria. E identifica o dis
curso feito por Sarney na semana passa
da, cobrando explicações de 
Washington a respeito de sua política 
para a América Latina, com a posição 
do PMDB. "De um lado existe a prática 
neolíberal e, do outro, há o PMDB ali
nhado com a defesa da soberania nacio
nal", disse. 


