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Senador pode sair como candidato único 
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GERUSA MARQUES 

OSENADOR José Sarney (PMDB-
AP) está articulando uma frente 

partidária no Amapá para ser candidato 
único ao Senado. A frente uniria o 
PMDB, o PSDB, o PFL do prefeito de 
Macapá, Aníbal Barcelos, e o PSB do 
governador João Capiberibe. O gover
nador não descarta a possibilidade da 
aliança com Sarney, mas se recusa a es
tar numa mesma frente com o prefeito 
Aníbal Barcelos. 

"É uma questão que precisamos ava
liar", disse o governador. "A verdade é 
que nesses três anos o Amapá recebeu 
pouquíssimos recursos. Assim, torna di
fícil fazer qualquer composição." Outro 
complicador para a aliança é a candidatu
ra ao governo do Estado pelo PMDB do 
atual senador Gilvan Borges. O senador é 
desafeto político do governador Capibe
ribe e aliado de Sarney. Como o governa
dor é candidato à reeleição, uma aliança 
com Sarney significaria a renúncia do se
nador Gilvan Borges à sua candidatura. 

Presidência - Sarney é cotado pela 
ala do PMDB que defende a candidatu-
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ra própria para disputar a Presidência da 
República. A outra ala do partido apoia,, 
a reeleição do presidente Fernando y 
Henrique, mas tudo será definido na' 
convenção nacional do partido em j ú : ' 
lho. Enquanto isso, o senador prefere", 
negociar o que é mais certo. No ano quê; 
vem, cada estado poderá eleger apenas^ 
um senador. A cada quatro anos o Sena
do é renovado em dois terços ou em um' 
terço, alternadamente. " 

O PMDB está dividido no Amapá. '' 
Uma ala do partido apoia a aliança com „ A 
o PSB para o governo estadual. O PT1 ^ § 
até agora não definiu o apoio ao govef^ -~^3 
nador. O PDT já decidiu lançar candi-'; 
datura própria. O PFL deverá concorrer/ 
ao governo com o prefeito Aníbal Bar
celos. Caso o PFL mantenha a cândida-' 
tura própria, fica comprometida a alian
ça com o PMDB para apoiar a cândida1'1 

tura à reeleição do senador Sarney. ']'] 
O PSDB é o partido que apresenta 

menos problemas. As lideranças tuca-" 
nas do Amapá, os deputados Antônio. j 
Feijão e Fátima Pelaes, deverão con- j| 
correr à reeleição para a Câmara dosT J 
Deputados. , <-'-•**•' 


