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Política 
Depois de consultar os amigos e parentes, 

o ex-presidente transferiu seu domicílio eleitoral para Macapá 
e decidiu: vai ser candidato a senador. 

JORNAL DA TARDE-

Sarney, quem diria, é candidato no 
| Amapá. 

Depois de muita hesitação e consulta 
aos amigos e parentes, o ex-presidente José 
Sarney requereu domingo passado a trans
ferência de seu domicílio eleitoral de São 
Luís (MA) para Macapá, e será candidato 
a senador pelo PMDB amapaense. Um 
procurador nomeado por Sarney entregou 
o requerimento no Cartório Eleitoral de 
Macapá horas antes de terminar o prazo 
legal para transferência do título de candi
datos às eleições de 3 de outubro. 

A inclusão de Sarney na chapa do 
PMDB do Amapá — um antigo território 
federal transformado em Estado pela 
Constituinte de 1988 — será feita pela co
missão executiva do diretório do partido. 

A convenção, realizada há 15 dias, in
dicou apenas dois candidatos às três vagas 
de senador que serão preenchidas na pró
xima eleição. Os candidatos já escolhidos 
são o ex-secretário da Educação do Ama
pá, Paulo Guerra, e o militante peemede-
bista Amaury Farias. Um dos dois terá de 
renunciar para que a executiva possa subs
tituí-lo pelo ex-presidente da República. 
Em Macapá, dá-se como praticamente 
certo que o renunciante será Farias, que 
estaria apenas "guardando a vaga", a pe
dido do ex-governador amapaense Jorge 
Nova da Costa. Foi Nova da Costa, mara
nhense e amigo pessoal de Sarney, quem o 
convenceu, finalmente, a aceitar o convite, 
exibindo-lhe uma pesquisa em que o 
ex-presidente figura em primeiro — com 
30% das intenções de voto — entre os 14 
pretendentes às três cadeiras do senado. 

O desembarque de Sarney na política 
amapaense salva o PMDB local de uma 
derrota certa nas próximas eleições — o 
prestígio do partido anda tão abalado que 
nenhum outro grupo quis coligar-se a ele. 
Os principais adversários de Sarney serão 

Sarney: campeão 
de popularidade no Amapá. 

a deputada federal Raquel Capiberibe 
(PSDB), o deputado federal Giovani Bor
ges (PRN), o deputado Edson Corrêa (PL) 
e o empresário Henrique Almeida, filho do 
dono de uma das maiores construtoras do 
País. a C R . Almeida. 

Sarney decidiu concorrer pelo Amapá 
depois de sucessivas derrotas na política 
maranhense. No mês passado, o ex-gover
nador Epitácio Cafeteira (PDC) rompeu 
com o ex-presidente e aliou-se ao senador 
João Castelo (PRN), que lidera as pesqui
sas para governador com 58%. Isso fez 

com que Sarney fosse pressionado a con
correr ao Senado, mas o PMDB mara
nhense lhe negou a legenda — preferindo 
coligar-se com seus adversários — e uma 
tentativa de transferir sua filiação para o 
PFL esbarrou em impedimentos legais. 

A demora de Sarney em definir a sua 
candidatura pelo Amapá deveu-se ao fato 
de que ele temia uma repercussão negativa 
junto ao eleitorado maranhense, que já lhe 
deu dois mandatos de deputado federal, 
um de governador e dois de senador. 
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