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Não adianta pretender que o 
problema não exista. Existe e se de
senvolve. Fala-se da sucessão presi
dencial, apesar de ela não ter, por 
enquanto, data precisa para reali
zar-se. O provável é que aconteça em 
15 de novembro de 1988, com a posse 
do sucessor do presidente José Sar
ney prevista para 15 de março de 
1989. Caso, no entanto, o governo da 
Nova República não consiga desa
tar o nó da crise econômica, e se ela 
vier a se transformar em crise social 
e política, ninguém garantirá mais 
nada. O Palácio do Planalto não es
tará livre de ver a Assembléia Na
cional Constituinte, em 1987, tomar 
novos rumos pela decisão da metade 
mais um de seus integrantes. Uma 
antecipação para 15 de novembro de 
1987? 

Por enquanto, porém, os dados 
conduzem à realização de eleições 
presidenciais diretas em 1988. E os 
candidatos já tomam posição, ainda 
que, cautelosamente, digam o con
trário. 

Aureliano'Chaves não pretende, 
desta vez, entrar na arena com as 
luvas de pelica e os punhos de renda 
utilizados na sucessão passada. Era 
o preferido em todas as prévias, ti
nha o apoio da ala consciente de seu 
partido, o PDS, seria aceito pelas 
Oposições como nome de união na
cional e, não fosse a idiossincrasia 
do general João Figueiredo, nem te
ria havido a Aliança Democrática. 
Nem a chapa Tancredo Neves-José 
Sarney. Evitando atritar-se com o 
presidente do qual era substituto è 
sucessor natural, refluiu. Dele se po
de dizer, na aplicação do mote popu
lar, que morreu na praia. Morreu 
daquela vez, pois, renascido e oxige
nado agora pela mais recente pes
quisa de opinião, não repetirá os er
ros do passado. Quando for hora de 
voltar à arena, voltará com luvas de 
boxe. 

Sabe o ministro das Minas e 
Energia que precisará seguir sozi
nho, em termos partidários. Caso ele 
se lance, a Aliança Democrática 
não se manterá para a sucessão pre
sidencial, na medida em que o 
PMDB, salvo engano ou muita con
fusão, dificilmente aceitará ficar a 
reboque. Também terá o seu candi
dato, o que conduz o Partido da 
Frente Liberal a uma chapa já com
posta, política e regionalmente: Au-
reliano para a Presidência, Marco 

I Maciel para a Vice. Não obstante, é 
/ claro, o ministro da Educação dis
por de todas as condições para ocu
par a cabeça da chapa. O problema 
é que dois nordestinos na chefia do 
Executivo parece impossibilidade 
matemática. A última vez que isso 
aconteceu foi a primeira e a única. 
Floriano Peixoto sucedeu a Deodo-
ro da Fonseca, nos idos de 1891: 

As características de Auretiano 
Chaves, como candidato, levam-no a 
exprimir um centro democrático* 
Sem extremismos nem radicalismos. 
Compondo e reunindo, ainda que 
voltado para a necessidade de refor
mar estruturas econômicas e so
ciais. Mas dentro de um sistema es
sencialmente capitalista, sem pruri

dos de socialismo, externo ou mo
reno. 

Voltando ao PMDB: haverá um 
candidato peemedebista. Ulysses 
Guimarães mostra-se satisfeito com 
o resultado das prévias deste fimüé\, 
semana. Surgiu em segundo lugar* 
quase colado em Aureliano Chaves,, 
com diferença de dois mínimos porik 
tos. Como presidente do partido, seu 
líder natural e responsável maior 
pela queda da velha República, ele 
também abriu mão de uma candidai 
tura natural, na sucessão passadas 
Natural mas, naquela época, impoç» 
sivel de chegar á vitória, sendo as» 
eleições indiretas e estando a dissí» 
dência do PDS disposta a aceifat 
apenas Tancredo Neves. Hoje, nãõ?, 
O eleitorado se manifestará direta
mente. "L ' 

Ulysses Guimarães precisara 
vencer diversos obstáculos para fh 
xar-se. De início, evitar a implosão 
do PMDB, permanecendo em sua 
presidência, o que dependerá dos tfi* 
sultados das eleições de prefeito, e§s 
te ano. Mau desempenho ou esmaga* 
mento dos seus candidatos nas prim 
cipais capitais eqüivalerá a dúvida® 
na convenção de dezembro, para a 
renovação do Diretório e da Execu
tiva da maior legenda nacional. De~> 
pois, será o momento de olhar para 
os concorrentes internos. Franco-^ 
Montoro surge na frente, mas não é Q> 
único. Porque, se Fernando Henr,iv 
que Cardoso tornar-se prefeito &% 
São Paulo, constituirá outra opção, 
presidencial. Talvez aqui repous%a^ 
chave para Ulysses Guimarães fiçajk 
absoluto: um anularia o outro, e Fer£ 
nando Henrique Cardoso, mesmo n§? 
prefeitura, não lhe negaria apoio^^, 

A trajetória do parlamenta^ 
paulista passará por outro terreno'^ 
a Constituinte. Ulysses não esconde,, 
o desejo de presidi-la, função qtye^ 
mais o credenciaria para o Planal
to. Argumenta-se, com relação a süá* 
candidatura, o problema da idaéef 
Com 68 anos, disputaria a Presidên^ 
cia aos 71. O trauma dos acontece 
mentos verificados com Tancredtn 
Neves, porém, não parece final neMl 
definitivo. Ou a História não con&q^ 
gra chefes de governo providenciais^ 
com idade avançada, do tipo Aae-< 
nauer, Churchill, de Gaulle e djtél 
com a providência aparte, Reagak? ^ 

Depois... depois vem o engenhei}f 
ro. Beneficiado pelas divisões nps^ 
principais partidos, o governador^ 
Leonel Brizola não pensa em outrdfr 
coisa. Transformou-se, até. Dá a im
pressão de haver perdido ao menos, 
momentaneamente as característ^l 
cas de radical e extremado, mas nãàr 
nega as origens. Se vier a ser earidí-* 
dato, virá por conta das dijiculdtâ? 
des e da possibilidade de a No^üa3 

República não ter dado certo, Caâaf 
fracasso do governo Sarney, se oP 
fracassos se sucederem, fará inchai? 
a candidatura Brizola, que dêspê^l 
tara os seus contrários. Já se falaàè* 
Jânio Quadros, e não é sem razãdr 
que ele se declara "contra o comü?* 
nismo". As linhas gerais do que séA_ 
imagina venha a ser o processo e$f> 
tão traçadas. O resto fica por con$a 
do Padre Eterno, que, se era brtísí-r* 
leiro como diziam, parece haver-se* 
naturalizado russo ou chinês... '"•*'* 


