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"Pior do que a compra de um 

mandato por determinados empre
sários — sobretudo esses que enri
queceram ilicitamente, enganan
do, sonegando — é o mandato ad
quirido com a proteção de dirigen
tes políticos, prefeitos, governado
res e até presidente da República". 

A opinião foi manifestada, em 
outro aparte, a Cid Sabóia de Car
valho, pelo senador Rui Bacelar 
(PMDB-BA), que condenou em par
ticular a ati tude do ex-presidente 
Sarney, de, "contrariando toda a 
legislação", mudar de domicílio 
eleitoral "de uma hora para outra, 
para ser candidato no Amapá. 

Lamentou Bacelar que os sena
dores venham a conviver "com es
se presidente da República, que 
tantos males fez ao País", lástima 
maior, pelo fato de Sarney ser seu 
correligionário. Ainda para o re
presentante da Bahia, são os maus 
exemplos dados por homens públi
cos — principalmente pelos deten
tores de cargos no Executivo — 
que, "usando imoralmente o di
nheiro público — estimulam os gas
tos elevados feitos pelos empresá
rios que disputam mandatos". 

O líder do PRN no Senado res
ponsabilizou o Congresso por não 
elaborar uma legislação "dura" 
contra aqueles que "compram o 
mandato" e o senador permanbu-
cano Mansueto de Lavor atribuiu à 
maioria dos partidos parcela da 
culpa pelo desembaraço com que 
atuam os representantes do poder 
econômico.(M. S.) 

Campanha 
surpreende 

ex-presidente 
São Paulo — O ex-presidente 

José Sarney telefonou ao ex-
ministro da Justiça, Saulo Ramos, 
dias atrás, dizendo-se apavorado 
com a política do Amapá, onde 
reestréia em eleição direta dispu
tando com outros 16 candidatos 
três vagas no Senado Federal. Um 
dos c a n d i d a t o s , um r ecém-
convertido amapaense como Sar
ney e quase todos os outros, está 
distribuindo ao eleitorado panelas 
de pressão sem a tampa. Panela 
completa só depois da apuração. 

Saulo Ramos, que estréia em 
eleição como candidato a deputado 
federal pelo PTB paulista, não está 
menos apavorado que seu amigo e 
companheiro de cinco anos de po
der. "Estou espantadíssimo com a 
classe política", desabafa. O ex-
ministro da Justiça está fazendo 
uma campanha praticamente re
cluso na sua luxuosa casa na Chá
cara Flora e ainda não conseguiu 
aparecer no programa de televisão. 
O espaço reservado à coligação 
PDS/PRN/PTB é disputado a ferro 
e fogo por uma multidão de 
candidatos. 

— Boa noite, meu nome não é 
Enéas. E Saulo Ramos — reclamou 
na primeira gravação a que teve 
direito. Esta fala aumentou o seu 
tempo de cinco para 10 segundos. 
Mesmo assim, Saulo ainda não foi 
ao ar. 

O ex-ministro está fazendo con
ferências, organizadas principal
mente por subsecções da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) ou 
associações de advogados, distri
buindo um milhão de exemplares 
de um jornalzinho e tem o apoio 
dos jornais Tribuna de Santos e A 
Cidade de Ribeirão Preto onde, 
anos atrás, trabalhou como jorna
lista. Nisso resume-se a sua 
campanha. 


