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Santillo convida Sarney 
a ser senador por Goiás 

O presidente Sarney analisa a 
possibilidade de, após o término do 
seu mandato, se candidatar a uma 
vaga no Senado Federal pelo Esta
do de Goiás. O convite, informal, 
foi feito ao presidente, ontem, pelos 
governadores Joaquim Roriz, do 
Distrito Federal, e Henrique San-, 
tillo, de Goiás, apesar de tentarem 
"fugir do assunto". Durante ceri
mónia de inauguração de uma refi
naria de óleo de soja, em Luziânia 
(GO), o prefeito da cidade, Orlando 
Roriz, chegou a insinuar que, para 
Sa rney se e qu ipa r a r ao ex-
presidente JK, só faltava "o título 
de senador goiano". 

Mas o presidente Sarney terá 
que enfrentar restrições a esta pro
posta, principalmente dos seus fa
miliares, que exigem o seu retorno 
ao Maranhão. Esta hipótese Sar
ney condiciona à viabilidade do seu 
filho, o deputado Sarney Filho, vir 
a Suceder Epitácio Cafeteira no Go
verno.do Estado. Mas os senadores 
Edison Lobão e Alexandre Costa, 
ambos maranhenses, não desis
tem, e querem que Sarney dispute 
uma vaga por seu Estado natal. 
Domicílio eleitoral não será, para 
Sarney, justificativa para recusar 
a candidatura ao Senado por 
Goiás, já que possui uma proprie-
dadeno Estado — Sítio São José de 
Pericumã — e a qualquer momento 
pode solicitar transferência do títu
lo eleitoral. 

No^a Califórnia 
Ontem, em Luziânia, quando 

foi aplaudido por poucos populares 
(que conseguiram furar o bloqueio 
policial e entrar na refinaria), Sar
ney fez questão de frisar que foi o 
primeiro deputado federal em 
1959, transferir sua residência pa
ra Brasília. "Tinha a certeza que 
esta terra teria possibilidades de, 
com trabalho e criatividade, trans
formar o cerrado em uma nova Ca
lifórnia", disse o Presidente. Ao 
término das solenidades, Sarney 
evitou conversar com a imprensa, 
mas ante a uma indagação — o se
nhor é candidato ao senado por 
Goiás? — Sarney se voltou e mur- j 
murou: "Eu não sei, quem sabe. 
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