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tirar Sarney oa briga 
Uma ofensiva para impedir a escolha do senador José Sarney pa

ra o Ministério do general Figueiredo ou para a presidência da Arena 
foi desencadeada abertamente, no Maranhão, pelos partidários do go
vernador Nunes Freire e do presidente do Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária (INCRA), Lourenço Vieira da Silva, que li
deram a corrente minoritária da Arena local. 

A ofensiva, segundo informações 
de diversas fontes, encontra seu mo
delo na que foi realizada em abril do 
ano passado, para bloquear o acesso 
de Sarney ao governo do Maranhão, 
e que obteve um sucesso apenas par
cial, porque o escolhido acabou sendo 
o deputado federal João Castelo, um 
dos mais fiéis integrantes da facção 
comandada pelo senador arenista. 

Para alcançar seu objetivo atual 
— assinalam os observadores — Nu
nes Freire abandonou seu costumeiro 
silêncio e conctdeu recentemente 
duas entrevistas, em que repisa as 
mesmas acusações levantadas no ano 
passado contra Sarney, acrescentando 
ainda uma outra: a de que o senador 
arenista teria bloqueado, na Comissão 
de Justiça do Senado, a concessão de 
um empréstimo para a conclusão da 
segunda ponte sobre o Rio Anil, no 
centro de São Luís. 

A denúncia foi imediatamante 
desmentida pela construtora respon
sável pela obra, que atribuiu ao DER

MA a responsabilidade pela paralisa
ção dos trabalhos- Mas os matut nos 
vinculados a Nunes Freire e a Louren
ço Vieira cotninuam insistindo no 
tema e publicando "cartas do leitor" 
em que Sarney é acusado dos crimes 
mais inacreditáveis, num tom que não 
deixa dúvidas sobre a intenção de 
provocar uma polémica que possa pre
judicar o ex-governador. 

Os porta-vozes habituais de Sar
ney, por seu lado, evitam comentar as 
as possibilidades de que ele venha a 
integrar o próximo Ministério ou ser 
escolhido para presidir a Arena. Afir
mam que Sarney não reivindica na
da, "pois nada mais precisa reivindi
car, depois que o povo maranhense 
confirmou sua liderança, reelegendc-

Freire, o arquinimlgo de Sarney 
ainda não morreu 

o com 64 por cento da votação para 
o Senado" Mas não descartam a pos
sibilidade de que venha a ser Indica
do "para outras funções mais altas", 
acreditando que, se isso convier ao fu
turo presidente, "não serão as mano
bras de Nunes Freire e seu grupo, fra-
gorosamente derrotado nas eleições de 
novembro, que afetarão o curso nor
mal dos acontecimentos". Assinalam, 
também, que somente "Nunes e Lou
renço são capazes de dizer que influí
ram na sucessão estadual, pois, afi
nal de contas, o grupo Sarney fez o 
governador, o senador biônico e o se
nador direto, apesar da campanha 
movida por seus adversários. 


