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0 presidente José Sarney 
conseguiu transformar-se 
na personagem central da 
sua sucessão, depois de fi
car os últimos seis meses 
da campanha eleitoral pra
ticamente relegado ao es
quecimento peia maioria 
dos seus adversários. 

Nas últimas 48 horas, 
Sarney passou a ser alvo de 
uma inédita ofensiva políti
ca sobre um presidente da 
República, especialmente 
nas redes nacionais de rá
dio e televisão em horários 
nobres reservados aos 22 
candidatos à sua cadeira 
no Palácio do Planalto, em 
Brasília. 

Identificado pela quase 
unanimidade dos políticos 
como verdadeiro autor da 
manobra política que resul
tou no lançamento da can
didatura do empresário e 
animador de auditórios Se-
nor Abravanel, conhecido 
como Silvio Santos, pelo 
Partido Municipalista Bra
sileiro (PMB), Sarney foi 

José Sarney 

qualificado, entre outras 
coisas, de "corrupto", "ir
responsável", "ambicio
so", "indigno", "incompe
tente", "enganador" e "di
tador". 

Uniu contra si candidatos 
tão diferentes quanto Fer
nando Collor de Mello 
(PRN), Leonel Brizola 
(PDT), Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), Celso Brandt 
( P M N ) , Mário Covas 
(PSDB), Roberto Freire 
(PCB), Ulysses Guimarães 
(PMDB) e, por outras ra
zões, Paulo Maluf (PDS). 

Sarney reagiu, detendo-
se em Fernando Collor de 
Mello, o líder nas pesquisas 
de intenção de voto. autor 
dos ataques mais contun
dentes. Pediu ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) a 
concessão do direito de res
posta no programa diário 
de 10 minutos do Partido da 
Reconstrução Nacional 
(PRN). 

Ganhou e, a partir de ho
je, vai aparecer por seis ve
zes seguidas na televisão, 
no horário reservado a Col
lor, para fazer sua defesa 
durante dois minutos e 
meio, em cada programa. 

Ao mesmo tempo, anun

ciou que pretende proces
sar o candidato na Justiça 
comum por "ofensa à hon
ra e à dignidade". E deter
minou ao Ministério da 
Justiça, à Polícia Federal e 
ao Banco Central (BC), 
uma devassa na vida políti
ca, económica e financeira 
do candidato, ex-gover-
nador de Alagoas. 

O presidente da Repúbli
ca continua negando ter si
do o autor da manobra que 
lançou Silvio Santos, mu
dou o quadro eleitoral na 
véspera do pleito e provo
cou grande confusão em to
dos os partidos. 

Collor usou o rádio e a te
levisão para acusá-lo, prin
cipalmente, de tentar pro
mover uma desestabiliza
ção política do País. "O se
nhor Sarney" — disse em 
programa que repetiu de 
sábado até ontem à tarde 
— "está apostando no caos 
e na bagunça. Queira Deus 
que esse seu plano sinistro 
não dê certo, que não leve a 
choques nas ruas e a um 
novo 'Ato Institucional nú
mero 5', com a suspensão 
das eleições e a implanta
ção de uma ditadura que é 
o que ele está querendo". 

E, dirigindo-se ao pró
prio Sarney: "O senhor pa
trocinou essa farsa, essa 
armação, essa negociata 
(...) O seu governo que não 
deu nada ao povo — nem 
casa, nem comida, nem 
educação — agora no final 
não dá se quer dignidade. 
Em vez de pão, agora, quer 
dar circo". 

A noite, num comício na 
zona leste de São Paulo, re
gião de grande concentra
ção de população e de misé
ria, Collor insistiu no tom 
agressivo, ao saber das de
cisões de Sarney para 
processá-lo e investigá-lo: 
"Ele não tem moral para 
desdizer 
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o que digo. E um político cie 
segunda classe, não honra 
as calças que veste e quero 
que ele me processe porque 
vou provar na Justiça tudo 
que disse", afirmou, con
forme relata a repórter Cé
lia Rosemblum. 

Polemizar em publico 
com o presidente da Repú
blica, hoje um dos líderes 
com menor popularidade 
no País, foi o eixo da cam
panha do líder nas pesqui
sas, em todo este ano. 

Ocorre que, agora, para 
Collor tornou-se um impe
rativo, por dois motivos: o 
ingresso de Silvio Santos na 
disputa abala sua posição 
eleitoral; e, pela primeira 
vez, Sarney optou por rea
gir, deixando sua posição 
de aparente neutralidade. 

A mais recente pesquisa 
do Ibope, encerrada na noi
te de domingo, mostra o 
grau de vulnerabilidade de 
Collor diante de Silvio San
tos. 

Quando diante do modelo 
de cédula eleitoral similar 
ao oficial, os consultados 
indicam que o candidato do 
PRN tem 28% da preferên
cia. 

Ja o empresário e anima
dor de auditórios, que na 
cédula deve aparecer com 
o nome de Armando Corrêa 
— o candidato que renun
ciou para dar-lhe a vaga —, 
teve apenas 2% das inten
ções de voto. 

No entanto, quando os 
eleitores receberam um 
cartão com o nome de todos 
que estão disputando, Col
lor ficou com 23%. E Silvio 
Santos (com este nome) su
biu ao segundo lugar, com 
18%. 

Empatados, do ponto de 
vista técnico, ficaram Lula 
e Brizola, nas duas alterna
tivas. 

Sarney, porém, acabou o 
dia sendo criticado, de for
ma indireta, até mesmo pe
lo candidato que as evidên
cias indicam ter sido ele o 
principal artífice. 

Ontem à tarde, em São 
Paulo, relata a repórter 
Maria Luisa Teixeira, 
diante de uma pergunta so
bre a possibilidade de sua 
candidatura representar 
uma manobra continuísta 
do governo, Silvio Santos 
foi enfático: "Se o presi
dente Sarney fosse o tutor 
da minha candidatura, 
nem assim haveria conti-
nuísmo, porque não é o pre
sidente Sarney, não é qual
quer pessoa minha amiga 
ou da minha família que 
vai dirigir a minha vontade 
(...) A minha vontade não é 
a von tade da minha 
família, da minha esposa, 
não é a vontade do meu 
partido e não é a vontade 
do presidente Sarney". 

Silvio Santos chegou ao 
video dos eleitores no últi
mo fim de semana anun
ciando aos "senhoras e se
nhores, moças e rapazes" 
que já começou a "receber 
presentes" por sua candi
datura, indicando o jingle 
de sua campanha ("Silvio 
Santos já chegou...", anun
cia a música). E tentando 
explicar que, para votar 
nele, "tem que fazer um 
'xis' no Corrêa, só que não 
é o Corrêa, é o Silvio San
tos". 

Ele está começando a se
mana sob uma avalanche 
de protestos e de ações ju
diciais para impugnação 
de sua candidatura. Uma 
delas é do partido de Col
lor, que pede a imediata ex

tinção do PMB de Silvio 
Santos por não ter cumpri
do os rituais da legislação 
sobre a realização de con
venções nos Estados para 
escolha de candidato e es
truturação de diretórios. 

"Na visão mais fria 
possível, olhando-se a ques
tão ao 'pé da letra' da lei, 
só posso dizer que se trata 
de um problema muito 
difícil, delicado mesmo", 
comentava ontem o presi
dente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Francisco 
Rezek, ao tentar explicar, 
no Rio, para 25 jornalistas 
e s t r a n g e i r o s como e 
possível que, nos últimos 
dias da campanha eleito
ral, entre na disputa um no
vo candidato. 

Rezek prevê que na 
quinta-feira, "no máximo 
na sexta", o tribunal terá 
decidido se a candidatura 
Silvio Santos é válida ou 
não. Até lá, ele poderá con
tinuar em campanha. 

Essa esdrúxula situação 
produziu movimentos em 
diferentes direções, entre 
os candidatos, nas últimas 
48 horas. A direita, Collor 
ficou isolado no combate à 
candidatura Silvio Santos. 

Outros dois candidatos 
melhor cotados nas pes
quisas de intenção de voto, 
como Guilherme Afif (PL) 
e Paulo Maluf (PDS) deci
diram dar um discreto 
apoio público ao empresá
rio e animador de auditó
rios. 

Para ambos, na realida
de, Silvio Santos represen
ta uma perspectiva concre
ta de afastar as facções 
politicas de esquerda do se
gundo turno. E uma aposta 
política baseada cm inter 
pretações de pesquisas de 
intenção de votos. 

Afif e Maluf juntos, se
gundo a última pesquisa do 
Ibope, têm um total de 11% 
das intenções de votos. E 
em tese, não teriam chance 
de passar ao segundo 
"round" eleitoral. 

A esquerda, nota-se um 
outro movimento. Os can
didatos Leonel Brizola 
(PDT), Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), Mário Covas 
(PSDB), Ulysses Guima 
rães (PMDB) e Roberto 
Freire (PCB), por exem 
pio, já ensaiam passos pa 
ra uma eventual aliança às 
vésperas do primeiro tur
no, caso se confirme a vali
dade da candidatura do 
empresário e animador de 
auditórios. 

"Os dois (Collor e Silvio 
Santos) têm a mesma fina
lidade, eleitor: te enganar 
ludibriar" — começou a 
pregar, ontem, no rádio e 
na televisão, o candidato 
Leonel Brizola. 

Pela primeira vez, ele 
evitou em sua propaganda 
pedir votos para si, reco 
mondando: "Votem nos 
candidatos da área demo 
crática popular, são pes 
soas dignas". 

Lula, Freire c Covas de 
ram, também, uma públi 
ca, mas sutil, demonstra 
ção dessa disposição de 
união de forças no debate 
promovido pela Rede Ban 
deirantes. Evitaram, tode 
o tempo, críticas mútuas 

Chegaram ao extremo de 
gastar minutos preciosos 
diante de uma plateia esti 
mada em 22 milhões de 
pessoas, em excessiva tro 
ca de gentilezas e sorrisos. 

Todos estão na expectati 
va. Aguardam o próxim 
lance desse jogo eleitoral 
onde se disputa o pode 
central, que será feito pel 
Justiça. 


