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Recusado aqui e 
ali, Sarney caiu 
nos braços do 

grupo que sempre 
o combateu e 

desprezou 

Comentário recente do go
vernador da Bahia ilustra 
bem o papel assumido pelo 

senador amapaense José Sarney 
(PMDB) no panorama da suces
são presidencial. 0 ex-presiden-
tè da República acalentava a ve 
leidade de se con
siderar papabili. 
Sêm sabe r se a 
a g r e m i a ç ã o em 
q u e h i b e r n o u 
quando se tornou 
vice de Tancredo 
Neves lhe daria a 
oportunidade de 
concorrer ao Pia- • 
nalto, ele se insi
nuou junto ao PFL, ao PTB e ao 
PP. Nesta última legenda foi ex
pressamente recusado, quando, 
ao declarar que "o PMDB não tem 
apreço por mim", bateu â porta 
do ex-governador Álvaro Dias, 
que o despachou com poucas pa
lavras: "A população quer um 
perfil diferente". Quem o negaria, 
de boa-fé? Pois a verdade é que, 
depois de muitas fintas e jogadas 
de cintura do tipo deixa-que-eu-
chuto, Sarney julgou melhor ade
rir à banda podre do PMDB, à 
qual se recolheu melancolica
mente, sob o abrigo axilar de 
Orestes Quércia — o que levou o 
sr. António Carlos Magalhães a 
comentar: "Ele passou de padri
nho a afilhado". 

O que não se pode negar é que 
o padrinho foi bem escolhido, pe
lo afilhado, diante dos padrões 
adotados pelo político do Mara-
^íhão ao longo de extensa e vito
riosa vida pública, bem-sucedida 
enquanto pôde singrá-la distri
buindo comprometimentos. Assi-
nale-se portanto que esse ocaso 
em que imerge é triste mas não 
inesperado. Considerando-se o 
que foi é forçoso reconhecer que 
tinha de dar no que deu. Depois 
dté exercer a Presidência da Re
publica, José Sarney teria à mão, 
s^tivesse tomado conhecimento 

* dele, o exemplo de Wenceslau 
Braz. Mas, afoito, apeteceu-lhe 
permanecer sob as luzes da ribal
ta, pelo que resolveu alugar casa 
em Macapá, para coonestar uma 
residência legal, e depois de re
nhida batalha que terminou no 
Supremo Tribunal Federal, em-
penhou-se em brava campanha 
eleitoral para catapultar-se ao 
Senado pelo Amapá. E chegou lá! 

Por incrível que pareça, estava 
decidido a testar sua popularida-

/ 'de no pleito presidencial deste 

ano, pois caçava uirra, legenda ap
ta a lhe permitir participar da 
corrida sucessória. Recusado 
aqui e ali, foi cair nos braços dos 
integrantes do grupo que sempre 
o comba teu e desprezou no 
PMDB, todos dispostos a assinar 

o atestado de óbi
to dele no partido, 
porém sorridentes 
ao tragá-lo, para 
que sepultasse seu 
projeto pol í t ico. 
Sarney fez o que é 
mais difícil: dei-
xou-se derro tar , 

• an tes mesmo de 
concorrer. E está 

presa do PMDB fisiológico. 
Se essa tentativa inglória ti

nha o objetivo de dar os anéis pa
ra ficar com os dedos, represen
tados pelo prestígio dos filhos, 
Zequinha e Roseana, dos quais 
espera a ação que permita con
servar a estrutura do poder para 
a família, no Maranhão, nada le
va a crer que o ex-presidente 
conquistará os novos objetivos. 
Ao naufrágio nacional se seguirá 
o estadual. 

José Sarney talvez nunca possa 
avaliar porém como foi poupado 
pela decisão de desistir de esca
lar o pau-de-sebo de 3 de outu
bro. Pleiteando a sentença das 
urnas, testaria na verdade sua 
impopularidade, depois de utili
zar o poder para lançar o País a 
aventuras como a da moratória 
da dívida externa, além de ou
tras como os Planos Cruzado, 
Bresser e Verão. Foi no desastra
do quinquénio compreendido en
tre 1985 e 1990 que se tiraram 
nada menos de seis zeros da 
moeda, aviltada a níveis jamais 
atingidos em todos os tempos. O 
povo não haveria de esquecer 
que, como presidente, José Sar
ney mandou às urtigas o encargo 
de acompanhar a elaboração da 
Constituição de 1988, para cum
prir o dever de influir a fim de 
que fosse a melhor. Dos traba
lhos da Constituinte só se ocu
pou quando tevê de pelejar em 
proveito próprio, para obter o fa
moso mandato de cinco anos — 
que conseguiu extrair de um ple
nário agitado, valendo-se de pro
cessos que causaram escândalo. 

É necessário reconhecer que a 
absorção de Sarney pela banda 
podre do PMDB tem lógica. Obe
dece a um processo de seleçâo 
natural que opera com eficácia 
quando se agregam semelhantes^ 
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