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Em Pernambuco, Sarney 
só vai receber elogio 

Terezinha Nunes 

Recife — Preocupado com o que 
possa acontecer em São Paulo e no Rio, 
onde a Aliança Democrática não se en
tende no propósito de derrotar os dois 
maiores adversários de seu governo— 
Paulo Maluf e Leonel Brizola —, o 
presidente José Sarney pode respirar ali
viado em relação a Pernambuco, o estado 
mais importante do Nordeste em termos 
políticos e capaz de espalhar sua influên
cia por toda a região. 

Como se não bastasse o apoio que 
tem dos candidatos do PMDB e do PFL 
ao governador do estado — Miguel Ar
raes e José Múcio Monteiro — o presi
dente não será hostilizado na campanha 
pelos partidos que lhe fazem oposição: o 
provável candidato do PDT, deputado 
estadual Sérgio Guerra, foi um dos res
ponsáveis pela formação da Aliança De
mocrática a nível estadual, embora se 
entenda muito bem com o governador 
Brizola, e o PT, nem candidato a gover
nador pretende lançar no estado. 

Como conseguiu 
Para chegar a esta tranqüilidade elei

toral em Pernambuco, o presidente con
tou com sorte mas também com medidas 
que adotou ao longo da formação de sua 
atual equipe de governo. Ao decidir 
entregar a Sudene ao PMDB e resistir à 
pressão dos governadores do Nordeste 
contra sua iniciativa ganhou de vez o 
apoio, até então arredio, do deputado 
federal Miguel Arraes, líder da esquerda 
independente de seu partido e até então 
um crítico da falta de avanços dà Nova 
República. O presidente colocou na Su
dene o nome preferido de Arraes, o 
advogado Dorany Sampaio (mesmo que 
para isso tenha corrido o risco de desa
gradar lideranças como o ex-senador 
Marcos Freire) e ganhou cacife para 
conseguir que Arraes desse a vice-
governança ao deputado federal Carlos 
Wilson Campos, um dos amigos mais 
próximos da filha do presidente, Roseana 
Sarney. 

Em relação ao PFL, não há o que 
discutir. Apesar dos apupos iniciais do 
ex-governador Roberto Magalhães, que 
resistiu e pressionou até a última hora 
para que a Sudene não fosse entregue áo 
PMDB e guarda mágoas do presidente, o 
ministro do Gabinete Civil, Marco Ma
ciel, garante um palanque promissor para 
o governo federal. O candidato a gover
nador, José Múcio Monteiro, é oriundo 
de uma classe, a dos usineiros de açúcar, 
que sempre primou pela aproximação do 
poder à espera de uma sustentação eco
nômica em hora de crise, e mantém-se 
fiel à orientação do seu partido de fechar 
incondicionalmente com o presidente. 
^ No PDT, da mesma forma, o presi

dente conta com sorte. Além da amizade 
pessoal que tem com o secretário-geral 
do partido, o ex-deputado federal José 
Carlos Guerra, que foi com ele integrante 
da bossa nova da UDN (Guerra foi cassa
do em 1965), o presidente recebeu no 

Planalto em 1985 o virtual candidato do 
partido ao governo, Sérgio Guerra, para 
se informar sobre o andamento da cam
panha de prefeito da capital. Sérgio 
Guerra era então líder do PMDB na 
Assembléia Legislativa e havia se aproxi
mado do presidente na época da forma
ção da Aliança Democrática quando re
cebeu em seu apartamento no Recife os 
então candidatos Tancredo Neves e José 
Sarney. 

Os três candidatos adiantam desde já 
que pretendem, na medida do possível, 
estaduaüzar suas campanhas, só entrando 
nas questões nacionais quando necessá
rio, o que tranqüiliza o presidente. Mas 
se a Constituinte acabar provocando de
bates mais acirrados de interesse geral 
nem mesmo assim há razão para pesade
los no Palácio do Planalto. 

José Múcio Monteiro diz que está 
satisfeito com a Nova República e o 
Plano Cruzado, o deputado federal Mi
guel Arraes é mais evasivo, mas assegura 
que "defenderá o que está certo e critica
rá o que considerar errado", embora não 
se disponha a prejudicar o presidente. 
Sérgio Guerra explica que pretende "dis
cutir os problemas do estado e dar-lhes 
soluções". Quanto à Nova República, 
afirma que o PDT "defenderá seu proje
to social democrata", deixando claro que 
o atual governo deixa a desejar, mas sem 
necessariamente jogar pedras no Planalto 
porque não acompanha ideologicamente 
o partido. 

— É claro que não pretendemos 
transformar a campanha em cavalo de 
batalha contra o Planalto, mas criticare
mos pontos que consideramos não aten
didos pela Nova República como é o caso 
da política salarial que foi prejudicada 
pelo Plano Cruzado e a falta de decisão 
política à respeito de reformas de base há 
muito reclamadas pela sociedade. A re
forma agrária não está sendo operaci-
onalizada como a situação social está a 
exigir — diz Guerra. 

A reforma agrária parece ser, na 
verdade, o único ponto que os três candi
datos pretendem atacar com mais vee
mência. José Múcio diz que está satisfei
to, mas vai avançar mais: "Terei um 
programa próprio de reforma agrária que 
mostrarei durante a campanha pois o 
estado não pode ficar de braços cruzados, 
só à espera de Brasília", afirma. Arraes 
explica que ainda não tem uma posição 
definida sobre o caso: "Vamos ouvir o 
povo e então saber o que eje deseja". 

— Não temos alinhamento automá
tico com a Nova República — diz Arraes 
— mas consideramos essencial sustentar 
o governo Sarney do ponto de vista 
parlamentar. Desta forma, damos apoio 
crítico aos programas do governo. 
Apoiando o que está certo e criticando o 
que está errado, para que isto permita um 
avanço. ' 

Um assessor de Arraes informa que a 
orientação do candidato ao seu comitê é, . i 
ao invés de criticar o governo Sarney, jj 
fornecer-lhe sugestões e trabalhar para 
que elas sejam aceitas. 
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