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Duas frentes: de apoio 
e de opos$t?áWa Sajaiey 

AGENCIA ESTADO 

Uma frente de oposição ao gover
no Sarney e outra de apoio estão em 
formação. A de oposição foi anuncia
da em Florianópolis pelo governador 
catarinense Esperidião Amin, que se 
dispõe a liderá-la esperando adesões 
do PT e do PDT, partidos derrotados 
em novembro junto com o PDS; a de 
apoio nasce do PTB liderado pelo 
deputado Gastone Righi e vai ga
nhando a adesão de representantes 
de partidos menores, como o PSC da 
deputada constituinte Dirce "Tutu" 
Quadros que ontem se manifestou 
favorável ao mandato de seis anos 
para o presidente Sarney. 

Esperidião Amin acha que os pe-
dess is tas que não aderiram ao 
PMDB, de última hora, preferindo 
manter a coerência, têm credibilida
de e podem até, no futuro, pensar em 
novo partido. A seu ver, o eampo 
oposicionista está aberto e deve ser 
ocupado por uma frente que poderá 
ter até grupos insat isfei tos do 

PMDB, pois o gigantismo do "maior 
partido do Ocidente" resultará em 
divergências internas a curto prazo. 
Amin tem conversado sobre o "fren-
tão" com o ex-líder do governo Fi
gueiredo, Nelson Marchezan, e com o 
senador Jarbas Passarinho. Ao dei
xar o governo, pretende também 
manter contatos com o ex-governa
dor Roberto Magalhães, de Pernam
buco. 

"Tutu" Quadros considera "di
reito adquirido" do presidente Sar
ney o mandato de seis anos, acres
centando: "Aqui não fala a deputada 
federal eleita, mas sim a constituinte 
interessada na estabilidade do regi
me e no aperfeiçoamento da ordem 
pública e social". 

Em Brasília o deputado Edison 
Lobão (PFL) disse ontem que os mi
nistros Aureliano Chaves e Marco 
Maciel continuam sendo candidatos 
naturais à sucessão de Sarney, e le
vantou a hipótese de um deles ser 
cabeça de chapa com alguém do 
PMDB disputando a vice-presi
dência. 


