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BRASÍLIA — 0 presidente José 
Sarney não deixará sem resposta 
qualquer candidato a presidente da 
República que tente manchar sua 
imagem naquilo que pretende pre
servar para a história: o fato de ter 
sido o chefe de governo que levou a 
bom termo a transição política, en
tregando o país a um presidente 
eleito pelo voto direto, com uma 
nova Constituição, segundo tem re
velado aos assessores mais próxi
mos. O candidato que insistir em 
fazer da figura do presidente "um 
judas dos sábados de aleluia", ou 
transformá-lo em "cão sarnento", 
levará o troco — prometem os fiéis 
amigos. 

Um ministro de estado que utili
za expressões fortes criou um co
mentário que está sendo repetido 
nos gabinetes próximos ao do pre
sidente: "Não se deve confundir a 
condição de magistrado que Sarney 
se atribuiu nesta campanha. Ele se
rá magistrado, não covarde". A 
respsta dada esta semana às criticas 
feitas por Ulysses Guimarães, can
didato do PMDB, ao presidente da 
república, é um exemplo prático 
da teoria do revide. Sarney disse 
que Ulysses conhece os problemas 
nacionais "porque participou e par
ticipa do governo". E não vacilará 
se precisar mostrar, segundo garan
tem seus amigos, que Waldir Pires 
participou do governo, e como o 
fez, da mesma forma que Aureliano 
Chaves. 

Ha candidatos que, há mais 
tempo, tiveram relações com o go
verno, e entre eles estão Afif Do
mingos, Mário Covas, Fernando 
Collor. Se não existem ligações pes
soais entre os postulantes à suces
são e o presidente da República, as 
bancadas de parlamentares que os 
apoiam são bastante ecléticas. Bas
ta analisar, segundo acreditam os 
amigos de Sarney, a ficha de gover-
nistas eméritos, frequentadores de 
gabinetes da Esplanada dos minis-
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térios, que estão engajados na cam
panha como eternos opositores do 
governo. Para agir, Sarney terá o 
apoio da informática. É que toda a 
relação do governo com parlamen
tares, governadores, políticos, em
presários, está fichada em compu
tadores do palácio do planalto. 

Ontem, segundo informaram as
sessores do presidente, Sarney deu-
se por satisfeito com as declarações 
feitas por Ulysses Guimarães, em 
São Paulo, quando explicou não ter 
chamado o presidente da república 
de "ditador e tirano", mas apenas 
ter-se referido, genericamente, ao 
que ocorre com os governantes que 
não possuem apoio parlamentar no 
Congresso. Preparando-se para es
tas explicações, Ulysses chegou a 
surpreender-se com o estardalhaço 

feito pelos jornais, revelando a ami
gos que não considera Sarney seu 
adversário, uma vez que se trata de 
página virada. 

O alerta sobre a necessidade de 
ter base no Congresso, segundo in
terpretação dos assessores do can
didato, pode servir como advertên
cia a Fernando Collor, candidato 
que tem se apresentado como o 
antípoda dos políticos, mas na ver
dade foi feito para mostrar a im
portância do PMDB, nesta cruzada 
de fortalecimento do partido: "O 
presidente vai ser eleito, fica ainda 
um ano de crises com este con
gresso que está aí, e quem tem o 
congresso é o PMDB" - assinalam 
assessores de Ulysses. Quanto à 
participação do PMDB no gover
no, Ulysses Guimarães considera 
mesmo que ela durou da formação 
do Ministério, a convite de Tancre
do Neves, até a desincompatibiliza-
ção dos ministros para a eleição de 
1986: "O PMDB para Ulysses — 
dizem seus amigos — ficou no go
verno só 9 meses". 

| | Dois parlamentares ligados ao 
governo saíram esta semana de 

um encontro reservado com o presi
dente Sarney desenvolvendo o se
guinte raciocínio: um governo, por 
mais desgastado que esteja, o que é 
natural, tem sempre um residuo ma
terial, um residuo de apoio, um resí
duo eleitoral necessários a uma can
didatura. O presidente, de acordo 
com seus interlocutores, acredita que 
isto se traduza em 15% dos votos, 
em novembro próximo. Para susten
tar a tese, Sarney mostrou ao líder 
do PFL no Senado, Marcondes Ga
delha, a pesquisa de audiência do 
programa semanal Conversa ao pé 
do rádio, que passou de 6 milhões 
para 15 milhões de ouvintes. Há um 
fato insuperável: o caixa do governo 
está vazio. Entretanto, ainda existem 
algumas verbas, em setores localiza
dos, para emergências estaduais e 
municipais, que serão alocadas ainda 
por este governo. O que tem in
trigado os parlamentares governis-
tas, tanto do PFL como do PMDB, é 
que até o momento Sarney não deu a 
ninguém indicações sobre o destino 
desse resíduo. 


