
m 
2 • sábado, l°/5/93 , 

ri 

^»i 

COISAS DA 
POLÍTICA 
ROSENTAL CALMON ALVES 

A incrível historia do 
-ri. 

<3 W * ' renascimento d^^^ney «W £ 
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m dos efeitos da re-
u núiiçia de Ôrestej 

"fQuéreia e de sua aparente 
l desistência da candidatura à 
^Presidência da República foi 

o de criar esperanças em al
guns líderes do PMDB sobre 
suas próprias chances de 
chegar ao Planalto, através 
do maior partido do país. 
Muita água vai passar poj 

•• ^4§bgpQ m ponte até o íjips 
rnçnto do lançamento dá 
candidatura § é bem possível 

.que, antes disso, a enigmáti-
w ca estratégia de Quércia este
ve já completamente desvenda
d a e ele próprio volte a ser o 
^candidato pemedebista. Mas 
Té interessante observar os 
?jjnovimentos do partido nes-
* te instante e, em especial, um 

^fenómeno que ainda vai ren-
•:.dér muito: o renascimento 

4i*vi d0 senador José Sarney. 
*'\' Todo mundo sç lembra 
'" do triste final do governo 

: Sarney, quando muitos pen-
'f saram que ele estava politi-
' camente acabado, ao deixar 
" o país com uma inflação 
:l* descontrolada de 84% ao 
:':.mês, em meio à festa collori-
•• da. Durante a campanha da 
*" eleição presidencial, Sarney 

não conseguia sequer res
ponder à avalanche de críti

cas e denúncias. Ninguém 
acharia crível naquela época 
qualquer previsão de que 
Sarney viesse a renascer po
liticamente, sonhando até 
com o regresso, pelas urnas, 
ao Palácio do Planalto. A 
avaliação de que ele iria dis
por de poderosa bancada no 
Congresso Nacional foi ridi
cularizada, embora/hoie se 
saiba que isto 4 verdade. 
Nem mesmo áconfusãq-què 
o levou à se candidatar; pele>v: 

^ Amapá,em.vez de sèu^sta- ; 
Íc$o natal, o Maranhão) cori': 

seguiu abalar o ex-presiden-; 
^ e j - ^ e persistiu lutando/; 

contra a maré e dizéndó-sê^ 
confiante que um dia lhe fa-' 
riam justiça. • •.;*•'; 

A atuação dó senador 
Sarney passou a ser habil
mente discreta tanto nó ple
nário do Senado quanto nos 
bastidores. No episódio do 
impeachment, por exemplo, 
ele atuou reservadamente, 
reunindo-se^com colegas na. 
biblioteca do Senado, articu
lando no sentido de sé levar 
o processo às últimas conse
quências. Sua filha, a depu
tada Roseane Sarney, é que 
aparecia mais, na linha de 
frente do impeachment. 
Também no PMDB, Sarney 
vinha agindo discretamente, 
até porque seus correligioná
rios não o consultavam nas 
questões mais importantes e '<• 
ele não quis forçar uma par
ticipação mais ativa. 

Essa situação, porém, co
meçou a mudar recentemen
te, a partir das novas cir
cunstâncias políticas e, 
principalmente, de duas pes
quisas de opinião"púbíicUTl*r" 
primeira foi aquela que o co
locou como o segundo presi
dente mais popular na me
mória dos entrevistados, 
logo depois de Getúlio Var
gas e na frente de Juscelino 
Kubitschek. A segunda foi a 
que o mencionava com 9% 
da preferência popular, entre 
os presidenciáveis. Os ami
gos do ex-presidente exulta
ram, e passaram a citá-lo 
com mais desenvoltura, co
mo possíve] candidato no 
próximo ano. Alegam que 
Sarney só não aparece nas 
outras pesquisas porque os 
entrevistados não são esti
mulados, ou seja, seu nome 
não está entre os possíveis 
candidatos. 

Sarney passou a ser mais 
consultado e a participar das 
reuniões da executiva do 
PMDB e, embora não diga 
isso publicamente, está con-

— fc-

tando seriamente com a pos- ° 
sibilidade de vir a ser candi
dato à Presidência. Ele já 
temíaté um discurso afiado 
de defesa do seu governo e 
está certo de que o povo vai 
se lembrar de uma extensa 
lista de conquistas sociais 
obtidas por ele. O salário-
desemprego, o vale4rans-
porte, a distribuição gratuita 
de leite, o atendimento a rei
vindicações antigas dos sin
dicatos (como o pagamento 
de periculosidade para os 
eletricitários) e outras dádi
vas estão sendo relaciona
das. E há ainda respostas na . 
ponta da língua para temas 
específicos de maior vulto, 
como o mandato de cinco 
anos, a inflação de 84% e o 
Plano Cruzado. 

A redução do mandato 
presidencial de seis para cin
co anos é atribuída por Sar
ney ao falecido deputado 
Ulysses Guimarães, que es
taria convencido das enor
mes chances de o PMDB fa
zer o presidente numa 
eleição solteira em 1989, gra
ças aos seus 22 governado
res. Quanto à inflação de 
84%, a justificativa do ex-
presidente é a de que a causa 
foi o tarifaço (aumento mé
dio de 42% nas tarifas públi
cas), decidido com o objeti-
vo de facilitar o lançamento 
de um plano de estabilização 
pelo novo governo. 

O fracasso do Plano Cru
zado é atribuído por Sarney 
a dois fatores conjugados. 
Primeiro, uma espécie de 
boicote do governo dos Es-

.tados Unidos, que não ad
mitia que o Brasil desafiasse 

. alrecêitá ortodoxa do FMI e 
amarrou os financiamentos 
•externos. Segundo, porque o 
plano ;partiu de uma desin-

> foraaaçjbo do minit|»r0>;Eip|jí.. 
-ro sobre o volumedâs reser
vas cambiais. Sarney e 
Funaro acabaram sendo in
formados pelo embaixador 
Rubens Ricúpero (então as
sessor internacional da Pre
sidência) de que as reservas 
do país eram de apenas US$ 
2,3 bilhões e não US$ 6,7 
bilhões, como informava o 
Banco Central. Sem os fi
nanciamentos externos e sem 
reservas, o cruzado fracas
sou, em meio ao desabasteci-
mento e à especulação. 

O quç está mais vivo na 
lembrança de milhões de. 
brasileiros é que o Plano 
Cruzado marcou uma época 
de prosperidade e distribui
ção de renda como nunca sé 
viu antes e muito menos de
pois. Talvez baste isso para 
justificar a popularidade de 
Sarney, apontada pelas pes
quisas. Naturalmente, os ad
versários do ex-presidente 
advertem que Sarney só está 
ressurgindo porque, ao sair 
da berlinda, deixou de ser 
criticado. Se ele voltar como 
protagonista à cena política, 
o bombardeio que prome
tem será enorme, incluindo 
antigas denúncias, que fre
quentaram as páginas dos 
jornais e nunca foram pro
vadas. Este embate aconte
cerá nos próximos meses, se 
houver mesmo a tentativa de 
viabilizar a candidatura de 
Sarney à Presidência. A seu 
favor, o ex-presidente recor
da que o governo Collor fez 
auditorias repetidas e pro
fundas que não resultaram 
na descoberta de qualquer 
escândalo. Ao contrário, a 
desmoralização completa da 
administração Collor é tida 
como um estímulo ao renas
cimento de Sarney. Hoje, 
Collor é quem está politica
mente acabado. Sarney está 
de volta, por incrível que 
possa parecer para seus ad
versários. 
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