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Política 
Samey não quer 

o cocar do cacique 
Para quem acompanha o noticiário 

das sucessões estaduais, parece es
tranho que exatamente num dos poucos 
Estados onde o PDS ê considerado im
batível o Maranhão o partido ainda 
não tenha candidato definido. 

Postulantes, há pelo menos três que 
podem ser levados a sério: o senador 
Alexandre Costa e os Deputados fe
derais Luís Rocha e Edson Lobão. Dos 
três, Luís Rocha parece ter sido o pri
meiro a acreditar na irreversibilidade 
das eleições diretas para governadores, 
começando desde cedo a trabalhar o 
eleitorado, enquanto outros preferiram, 
ainda, confiar suas esperanças em per
sonalidades ligadas ao Sistema. 

È nessa área, aliás, que Alexandre e 
Lobão, segundo se afirma nos meios 
políticos de sua própria terra, travam 
um duelo que não estaria agradando ao 
Planalto e que teria sido o motivo de o 
presidente Figueiredo tè-los chamado 
para uma conversa conjunta, em seu 
gabinete, emdezembro. 

Curiosamente, porém, tanto Luís 
Rocha, com o "handicap" de seus 
sucessivos mandatos parlamentares e 
da largada na dianteira, como Edson 
Lobão {primeiro mandato) e Alexandre 
Costa {biônico), com ambos excelente 
relacionamento nas áreas do Sistema, 
só têm uma chance, qualquer um deles, 
em sair candidato: ter o apoio do se
nador José S arney. 

0 presidente nacional do PDS vive 
uma situação desconfortável neste 
episódio, porque estão querendo sa
cramentá-lo como o cacique que não 
gostaria de ser __ ele que foi o respon
sável pelo fim do caciquismo de Vitorino 
Freire no Maranhão e que, com o fisco de 
sua carreira política, impeçliu as ten
tativas de ressurgimento desse tipo de 
liderança. 

E é por isso queSarney não se define 
quanto ã sucessão em seu Estado. Nem 
sua mulher, dona Marly, nem seu her
deiro politico, o deputado estadual e 
candidato a Câmara Federal José S ar
ney Filho sabem quem é o candidato de 
sua preferência B um cacique em tempo 
depaz. ) i 

Mas a sucessão passa também, e 
necessariamente, pelo governador João 
Castelo. O que não ê nenhum alívio para 
a tensão de Alexandre Costa, Luís 
Rocha e Edson Lobão, porque Castelo 
também não fala 

Esperando pelo cacique ou agindo 
como aprendiz de cacique? Essa ê a per
gunta que. se faz em São Luís, onde o 
silêncio do governador dá origem a 
comentários até extremados. 

O que se diz em certos círculos que se 
proclamam íntimos do governador João 
Castelo é que ele não aceita Luís Rocha 
{que seria o preferido de Samey), muito 
dificilmente aceitaria Alexandre Costa, 
não comenta Edson Lobão (o que me
lhora as possibilidades deste junto ao 
governador) mas veria com imensa 
satisfação uma chapa com ele para o 
Senado e S arney para o Governo do Es
tado, realmente imbatível 

O que é certo mesmo é que, excluído o 
nome de Samey, o governador João 
Castelo pode partir para reações muito 
pessoais. "Se me irritarem, fico até o fim 
do meu governo e mostro a eles que faço 
o meu sucessor', teria confidenciado a 
um assessor, em dia de mau humor. 

A dúvida que a frase suscitaé se nes
se eles está incluído o senador José 3 ar
ney, "com quem, registre-se, Castelo 
nunca divergiu publicamente. 

Mas há muitos indícios captados 
pelos amigos mais chegados de S arney, 
de que Castelo já não está demonstrando 
a boa vontade que dele era de se esperar 
para com quem o indicou a governador 
indireto. Além da clara rejeição á can
didatura de Luís Rocha homem de in
teira confiança de Sarney certos 
pronunciamentos seus parecem ter, 
dupla intenção, como o que fez recen
temente, ao apoiarpprojeto de reeleição 
dos governadores. 

O fato é que Castelo e disso nin
guém tem dúvida está convencido de 
ter emergido na politica do Maranhão 
com a força de um José S arney. Ou de 
um Vitorino Freire. 

E é por isso que os amigos querem 
sacramentar S arney como o cacique que 
ele não gostaria de ser. "Não sou can
didato ao governo do Estado, porque is
so, inclusive, ajudou a pacificar a família 
maranhense", tem repetido. Ainda pen
sa como cacique em.tempos de paz. 

O problema ê poder continuar assim, 
se a tribo começar a se dividir. Mesmo 
porque no Maranhão eleiçõ é feita em 
clima de guerra e na guerra cacique não 
fuma cachimbo dapaz: usa tacape. 

Adalberto Arêas 
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