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BRASÍLIA 
— 0 senador 
José Sarney 
(PMDB-AP) < * ^ < £ £ « * » 
desca r tou 4 *>*>o«* 
ontem qualquer possibilidade de 
vir a ocupar o Ministério das Re
lações Exteriores em um eventual 
governo de Fernando Henrique 
Cardoso/ como tem sido noticia
do na última semana. "Quem foi 
presidente, jamais seria ministro. 
Tenho muito zelo por minha bio
grafia", afirmou, indignado. So
bre a existência de um convite ou 
de um acordo, Sarney foi taxati
vo: "É uma piada". E entre os 
aliados do ex-presidente descon-
fia-se de uma conspiração desti
nada a atritá-lo com o ex-gover-
nador António Carlos Maga
lhães. O candidato de ACM para 
a chancelaria é o embaixador do 
Brasil em Washington, Paulo Tar
so Flecha de Lima. 

Sarney disse ainda que sua úni
ca pretensão é a de presidir o 
Senado, no caso de um novo pro
cesso de reforma constitucional. 
"Não seria presidente do Senado 
para administrar a burocacia", 
afirmou. O grupo política do ex-
presidente, que tem ramificações 

no PFL e no PMDB, acredita que 
Sarney está desde já articulando 
sua candidatura ao Palácio do 
Planalto em 1998. E que, para 
isso, tentará primeiro o controle 
do PMDB e, se isto se mostrar 
inviável, fortalecer um outro par
tido para viabilizar sua candida
tura. 

Fernando Henrique Cardoso 
também está irritado com as espe
culações sobre sua futura equipe 
ministerial e tem cobrado de seus 
principais assessores toda a aten
ção na reta final da campanha 
para garantir, a vitória no primej-
ro turno. "Estou preocupado em 
ganhar as eleições e quero ver to
do mundo com a mesma preocu
pação", avisou Fernando Henri
que-. 

F o argumento que está usan
do também para afastar as espe
culações sobre a composição do 
Ministério de um futuro governo 
seu: "É tudo papo furado", disse 
ontem o candidato. O que mais 
tem aborrecido Fernando Henri
que é justamente a notícia de que 
o ex-presidente José Sarney seria 
o chanceler do governo, se ele for 
eleito. 


