
Sarney não 
esconde 
sua irritação 
pelo uso da 
máquina federal 
em favor do 
candidato 
do PRN 

Campanha eleitoral 
no Maranhão deflagra guerra 

entre Sarney e Collor 
O presidente FernandV-Col-

lor e o ex-presidente José Sarney 
sào os alvos mais visados nos úl
timos dias da campanha eleito
ral do Maranhão. "Quem está 
com Collor está com a honesti
dade e com a Justiça. Quem está 
com Sarney quer perpetuar uma 
oligarquia que envergonhou o 
Brasil e especialmente o Mara
nhão", diz o programa de televi
são do candidato João Castelo 
(PRN), 48% no Ibope. "Castelo 
é o candidato do arrocho e do 
desemprego", responde o pro
grama de Edison Lobão (PFL), 
depois de mostrar populares 
condenando a política do atual 
governo. Lobão está processan
do o Ibope, que só lhe deu 39% £ 
na última pesquisa. 

Ambos os candidatos exibem 
alterações na tática da campa
nha. Castelo começou enfati-C 
zando sua ligação com Collor -
(chegou a autorizar que seu no-p»^ 
me fosse escrito com dois L), em 
seguida concentrou-se nos te
mas regionais e por último vol
tou a assumir a condição de 
candidato "collorido", em retri
buição ao apoio político recebi
do de alguns órgãos federais. 
Em maio, quando se lançou em 
campanha. Lobão dizia que o 
presidente não tinha candidato 
no Maranhão e até lhe havia de
sejado "boa sorte" na disputa 
pelo governo do Estado. O rom
pimento só se tornou explícito 
há uma semana, depois que o 
Incra e o Ministério da Educa
ção, entre outras repartições fe
derais, adotaram medidas que 
favorecem Castelo. 

Irritação transparece 

O ex-presidente Sarney evita 
fazer comentários sobre o go
verno Collor, alegando que não 
seria "ético" julgar seu sucessor. 
Mas deixa transparecer sua irri
tação quando avalia o desempe
nho das repartições federais 
acusadas de envolvimento na 
campanha do Maranhão. Há 
poucos dias, em Brasília, Sarney 
declarou-se perplexo. "Não sei 
por que o Collor está agindo as
sim, se o Lobão também é corre
ligionário dele", referia-se ao 

apoio da bancada do PFL ma
ranhense ao plano econômico 
do Planalto. 

Se Sarney é comedido, o mes
mo não acontece com o jornal O 
Estado do Maranhão, de pro
priedade da sua família, que 
diariamente ataca o atual presi
dente, com ênfase na política de 
emprego e salário. O jornal de 
Sarney e a campanha de televi
são do candidato Edison Lobão 
oferecem ao eleitor uma equa
ção bastente simples: se Castelo 
está solidário com administra
ção Collor, sua ascensão ao go
verno do Estado significará ar
rocho e desemprego no Estado, 
além de "incentivo à pistola-
gem" (Castelo é freqüentemente 
acusado de vinculação com o 
crime organizado). 

Apoio evidente 

O apoio federal à campanha 
do candidato do PRN mostra-se 
cada vez mais evidente. O lncra, 
por exemplo, anunciou por in
termédio de Castelo a distribui
ção de cinco mil títulos de terra 

- segundo Lobão, "títulos 
frios", pois não informam os li
mites do lote concedido ao pos
seiro. Na Fundação Roquete 
Pinto (ex-TV Educativa), 500 
funcionários postos em disponi
bilidade no Maranhão, no início 
do governo Collor, foram cha
mados de volta "a pedido do se
nador Castelo", segundo a diri
gente local do órgão, Socorro 
Lauande. 

Na quinta-feira passada, dia 
15, Castelo pediu ajuda a Pedro 
Maranhão, chefe de gabinete do 
secretário nacional da Adminis
tração, João Santana, para des
mentir a notícia de que os esses 
funcionários serão demitidos 
depois das eleições. 

Ao mesmo tempo em que de
fende Collor, Castelo redobra 
seus ataques a Sarney. O ex-pre
sidente é acusado de "só pensar 
na família", de nada ter feito pe
lo Maranhão quando estava na 
presidência, de comandar uma 
"oligarquia" e de haver "fugido 
para o Amapá", onde conquis
tou um mandato de senador no 
dia 3 de outubro. 
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