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Coisas da política 

Sarney empata 
briga entre 

Romano e Amaral 
Rogério Coelho Neto 

O Senador José Sarney encostou, 
ontem, a sua missão de avalia
ção do potencial eleitoral do 

PDS, com vistas às eleições diretas de 
1982, à plataforma algo oscilante que o 
seu Partido construiu no Estado do Rio, 
demonstrando uma rara habilidade: a 
de passar, como veludo entre cristais, 
no meio de grupos ou alas divergentes e 
de correligionários, com acentuadafál-
ta de paciência, que resolveram centra
lizar seus movimentos políticos em am
plas faixas próprias. 

A missão do presidente nacional do 
PDS ainda se encontrava anteontem 
em Vitória e os grupos distintos que 
partilham a herança pedessista do Es
tado do Rio —formada de pedaços dos 
espólios da Arena e do MDB — já se 
digladiavam. É que tanto para o Sena
dor Amaral Peixoto — detentor do co
mando partidário — como para o médi
co Guilherme Romano — um homem 
ungido pelo Ministro Golbery do Couto 
e Silva com o poder de nomear e demitir 
em órgãos da União — era importante 
capitalizar, isoladamente, por menores 
que fossem, os dividendos da visita do 
Sr Sarney ao Rio. 

No confronto direto que os grupos 
dos Srs Amaral Peixoto e Guilherme 
Romano travam, quase que dia a dia, 
dentro do PDS fluminense, a corrente 
do Senador, ontem, esteve para levar 
vantagem. A intenção inicial do Sr Sar
ney, anunciada ainda em Vitória, era a 
de limitar seus contatos no Rio à sede 
do Partido, recebendo e conversando 
com todos os que se dispusessem a ir 
procurá-lo. Acabou, no entanto, promo
vendo uma mudança de rumo, orienta
do pelo Deputado Federal Prisco Via
na, seu fiel escudeiro, que o alertou 
para a importância de não demonstrar, 
diretamente, preferência por um dos 
dois grupos em choque. 

De um telefonema dado, quárta-
feira à tarde, para o Sr Amaral Peixoto, 
comunicando que só faria contatos na 
sede do PDS, o Sr Sarney evoluiu, no 
mesmo dia, para uma posição menos 
intransigente. E ao chegar ao Hotel 
Glória, onde habitualmente se hospeda, 
ligou para o Sr Guilherme Romano, a 
quem convidou para tomarem juntos, 
ontem, o café da manhã. 

As divergências entre os Srs Ama
ral Peixoto e Guilherme Romano ocu
param, na verdade, boa parte dos con
tatos do Sr Sarney no Rio. O médico foi 

; tomar o café da manhã com o presidenr 
te nacional do PDS e orientou o Deputa-

íi do Federal Alair Ferreira e o ex-
Senador Gilberto Marinho, principais 
pontos de sustentação de sua corrente 
dissidente, para que também fossem ao 
encontro do Sr Sarney no Hotel Glória. 

O Sr Romano e os seus aliados 
falaram mal, naturalmente, do Senador 
Amaral Peixoto e de seus seguidores. 

;,' Mas receberam ò troco, horas mais tar
de, nos contatos que o Sr Sarney mante
ve com os amaralistas. Primeiro, numa 
sala abafada da sede do Partido, e 

1 depois na Churrascaria Gaúcha, onde 
foi homenageado com um almoço. 

Das conversas isoladas mantidas 
com o Sr Romano e os partidários do Sr 

; %maral Peixoto, o presidente nacional 
do PDS deixou o Rio sem um quadro 
real das perspectivas eleitorais que se 
abrem para o Partido, no ainda ténue 
universo da sucessão do Governador 
Chagas Freitas. Romano, por exemplo, 
acha que, até com sublegenda, será 
difícil para o PDS impor sua presença 
nas eleições de 1982. Já os amaralistas 
julgam que o lançamento de uma chapa 

- com três candidatos — o Ministro Mário 
Andreazza, o ex-Prefeito Marcos Ta-
moyo ou o Deputado Federal Rubem 
Medina e o Prefeito de Niterói, Moreira 
Franco — poderá levar o Partido aoy 
Palácio Guanabara, por considerarem 
inevitável a divisão das forças oposicio
nistas. 

Além da divisão do PDS entre os 
comandos paralelos dos Srs Amaral 
Peixoto e Guilherme Romano, o Sr Sar
ney constatou, no Rio, sem maiores sur-

i presas, que o Partido exibe algumas 
dissidências isoladas: ás chamadas fai
xas próprias, de peso e expressão, co
mo a do Senador Hugo Ramos (amigo 
do Governador paulista Paulo Maluf) e 
a dos Deputados Federais Célio Borja; 
Léo Simões e Álvaro Valle, este contan
do com o importante apoio da Deputa
da Lígia Lessa Bastos. Com esses parla
mentares descontentes o dirigente do 

^PDS pretende conversar em Brasília no 
decorrer de março. Nenhum dos quatro 
esteve ontem com o Senador Sarney. 

A própria situação do Sr Célio Bor
ja, que teria caído em desgraça no 
Planalto, não parece ser irreversível 
para o Sr Sarney. Ontem, depois do 
almoço, o Senador telefonou para o 
Deputado dissidente. Quem ouviu a 
conversa garante que ele fez um apelo 
ao políticofluminense para se manter 
calmo, "porque tempos melhores 
virão". 

Com habilidade, o Senador Sarney 
passou por cima dos grupos liderados 
pelos Srs Romano e Amaral Peixoto. E 
no confronto de ontem -*- bastante dis
putado —• o presidente do PDS, com 
muito tato, garantiu, na pior das hipó
teses, o empate. 
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