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Agora, Sarney dá uma de 
padroeiro dF conciffaylo 

BRASÍLIA — Enquanto o pre
sidente do PDS, senador José Sarney, 
negava qualquer gesto de hostilida
de à memória do falecido senador Vi
torino Freire que tivesse levado seu 
filho, Luiz Fernando, a deixar o par
tido oficial, o seeretário-geral, depu
tado Prisco Viana, garantia que "até 
que o partido obetenha registro de
finitivo estará sempre sujeito às flu
tuações que marcam esta etapa da 
©rganização do quadro partidário do 
pais". 

Do Rio, falando ao telefone com 
Jornalistas políticos de Brasília, Sar
ney dissei 

"Recebi com total surpresa © 
desligamento do senador Luiz Fer
nando do PDS. Quando o senador Vi
torino Freire desapareceu, declarei 
aos jornais que, a morte, sendo ura 
fenómeno transcendente, apagava 
qualquer luta política. Desde entâo3 
não se ouviu nenhuma palavra ml* 
nha, nem em público nem em par
ticular, sobre este assunto. Qualquer 
publicação que tenha atingido a 
memória d© ex-senador Vitorino 
Freire não só merece minha desa
provação como meu protesto." 

Ele prosseguiu assinalando: Í4A 
matéria aludida pelo senador Luiig 
Fernando é de autoria do jornalista 

\ Carlos Cunha, por ele assinada* Tra-

ta-se de homem sem vinculação par
tidária, colaborador de todos os jor
nais do Maranhão, por quem tenho 
sido, várias vezes, severamente cri
ticado. Não posso nem de longe ser 
responsabilizado por essa publicação 
ou qualquer outra» assinada ou não„ 

\nos jornais, do Maranhão. O jornal 
O Estado do Maranhão, do qual sou 
acionista, está arrendado há mais de 
dois anos ao sr. Cordeiro Filho. Quem 
conhece meu espírito de conciliação 
@ concórdia sabe que jamais inspi* 
raxla tal procedimento. Minha luta 
política eom o .senador Vitorino 
Freire é eotea ãú passado e as pes
soas mortas devem ser lembradas pe» 
lo lado positivo. Quem tem como eu 
recebido tanta generosidade da vida 
a io pede jamais ser mesquinho em 
relação aos mortos." 

"Sarney explica também qu© © 
fato de se ter oferecido apenas uma 
vaga no diretório regional do PDS 
do Maranhão a Luiz Fernando de
corre do fato de que todos os sena
dores e deputados do partido foram 
aquinhoados da mesma maneira. 

• Dizer que não tem nada com 
o seu jornal é zombar da inteli. 
gência dos outros. Sarney armou 
isso tudo e agora está querendo 
posar de inocente. 


