
i Apoio a Cardoso pode 
rachar família Sarney 

A família mais unida da políti
ca brasileira, o clã dos Sarney, está 

*-*4à beira de um racha. Enquanto o 
^"^ presidente do Senado, José Sarney, 
£3f%critica o Governo, trabalha contra a 

ç\j reeleição e dificulta a aprovação de 
projetos do Executivo dos quais 
discorda — como a lei de patentes e 
a privatização da Vale do Rio Doce 
—, a governadora do Maranhão, 

Jf í Roseana Sarney, mostra que não 
« J segue a cartilha de filha obediente. 
££| Em Brasília esta semana, a gover-
*í*£ nadora vai aproveitar um jantar 
CS com o presidente Fernando Henri-
•ff* '"'Ti 

*~« que Cardoso, amanhã, para apre-
», r sentar, junto com as reivindicações 
^ para o Maranhão, seu apoio à ree

leição. Roseana, que jantou com o 
a ^ pai segunda-feira, não esconde 
5 | também a contrariedade com o fato 
2*5 de Sarney não ter recebido o presi-

o dente do Peru, Alberto Fujimori, 
na visita ao Congresso. 

"Eu protestei, fui totalmente 
contra isso. Meu pai sempre foi 
uma pessoa educada, tolerante. E 
incompreensível que ele tenha feito 
isso', disse a governadora em con-
1 : — — 

versa com amigos, lembrando o 
diálogo que teve com o pai. En
quanto assistia ao jogo do Brasil 
contra o Uruguai e tomava uma ta
ça de vinho tinto em sua casa do 
Lago Sul, terça-feira à noite, a go
vernadora falava sobre a rigorosa 
reforma administrativa que fez no 
estado — outro ponto de atrito com 
o pai, ex-presidente e ex-
governador. Sarney é radicalmente 
contra demissões no serviço públi
co, que foram feitas pela filha e 
atingiram pessoas indicadas pela fa
mília. Além disso, o senador teve 
que aceitar até mesmo uma dimi
nuição no valor da pensão paga aos 
ex-governadores maranhenses — 
de cerca de R$ 10 mil para R$ 6 
mil. Com isso, acertou também os 
demais ex-ocupantes do cargo, co
mo o senador Edison Lobão (PFL-
MA), que ficou irritadíssimo e 
queixou-se a amigos: 

"Ela briga com o pai e quem 
sofre sou eu..." O próprio Sarney 
deixou transparecer, segundo ami
gos, não ter gostado de algumas 
medidas tomadas no governo pela 
filha. 
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