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Coluna do Castello 

Sarne^e a sucessão: 
papel de magistrado 
O outro nome do pre

sidente da Repúbli
ca é primeiro magistrado 
da Nação, disse ontem o 
presidente José Sarney 
ao ministro da Cultura, 
no final de um despacho 
que deu espaço a avalia
ções políticas. Sarney 
não se dispõe a apoiar 
candidatos, mas, como observador do qua
dro nacional, entende que não é fácil a situa
ção de Jânio Quadros, que volta a postular o 
governo sob pressão do tempo. Ele teria se 
demorado muito em voltar ao pais e ocupar 
seu espaço. Sua mensagem histórica foi sen
do encampada por outros postulantes. Reo-
cupar essa faixa de prestígio ainda é possível, 
mas não é fácil. Não há dúvida de que 
forças políticas e muitos dirigentes preferi
riam apoiar Jânio Quadros a Fernando Col-
lor de Mello, mas não farão essa opção 
enquanto o ex presidente não demonstrar ter 
retomado efetivamente sua mensagem e sua 
área de influência na política nacional. 

Observou o presidente que os políticos 
não decidirão sem ter referência segura sobre 
o futuro quadro nos seus Estados, pois no 
próximo ano terão de renovar seus mandatos 
ou disputar governos estaduais. Os compro
missos históricos e sentimentais, como os que 
ligam alguns deles ao janismo, poderão não 
prevalecer se se puser em cheque a sobrevi
vência de cada um. Sarney lembrou ter viaja
do recentemente pela Paraíba e por São Pau-
Jo, e dispor de freqüentes informações vindas 
do Maranhão. Esses contactos lhe dão indi
cação segura de que as pesquisas de opinião 
não são mentirosas, elas traduzem um estado 
de espírito que se generaliza por toda parte. 
Jânio Quadros deverá, portanto, disse ele a 
Aparecido, ter em conta esses dados e consi
derá-los, apesar de sua situação de político 
experiente, de dimensão internacional e com 
muita autoridade, e das amplas preferências 
de que desfruta em diversos setores da socie
dade. 

Quanto ao movimento janísta, o ministro 
trouxe do Palácio a observação de que não 
pode pensar «m companheiros de chapa que 
não estejam matriculados num partido ainda 
disponível para tomar posição na sucessão 
presidencial. O ex governador Héüo Garcia, 
por exemploijião seria alternativa, pois atra
vessou o dia 15 filiado ao PMDB, cuja deci
são não teria meios de alterar. Também os 
dirigentes do PDS, como Jarbas Passarinho e 
Nelson Marchezan, não podem ser levados 
em conta, a não ser que seu partido mais 
adiante venha a suprimirá candidatura de 
Paulo Malur para retomaícsua liberdade de 
decisão. Quantç a Garcia, aíjás, sabe-se que 
ele tem compròmissoscom Aurelíano Chaves 
que envolvem não $ó a sucesil^iederal como 
a sucessão mineira^io Vóxftno ano. Não é 
provável, portanto, q u e \ ex-vic -̂presidente 
da República tenha en^minliadó proposta a 

, Jânio Quadros. Nelson ̂ íarchfzán 1|nha en
contro programado ontefa à noite com o 
ex-prefeito e, em São Paulo, deverá ter se 
encontrado também com José Aparecido, 
que para lá se deslocou à notye. v 


