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te do Diretório Regional do PMDB 
do Amapá, Azevedo Costa, ter afir
mado ontem que no dia 25 o parti
do deverá apresentar ao Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), em Be
lém, o pedido de registro da candi
datura do ex-presidente José Sar
ney ao Senado, a verdade é que es
sa candidatura ainda vai ter que 
enfrentar vários obstáculos nos 
próximos dias. Além dos cinco re
cursos contra a transferência do 
domicílio eleitoral de Sarney para 
ó Amapá — que terá como relator o 
juiz Iran Nascimento — o Tribunal 
recebeu também um pedido de im-
pugnação contra os dois candidatos 
ao Senado inscritos pelo PMDB 
amapaense. 

O pedido de impugnação foi 
apresentado pelo PFL, e a alegação 

é que o PMDB não cumpriu dispo
sitivo constitucional estabelecendo 
que cada candidato ao Senado deve 
ter dois suplentes — Paulo Guerra 
e Amauri "Farias foram inscritos 
com apenas um suplente cada. Pa
ra o delegado do PFL, Benedito 
Leal de Mira, trata-se de um vício 
insanável que deve levar à impug
nação do registro dos dois candida
tos. E se isso ocorrer, Mira diz que 
não terá sentido a estratégia do 
PMDB do Amapá, que levaria à re
núncia de Paulo Guerra e à sua 
substituição por Sarney, se a Justi
ça Eleitoral confirmar seu domicí
lio eleitoral em Macapá. 

E os juizes do TRE paraense, 
que tem jurisdição sobre o Amapá, 
terão muito trabalho com os pro-
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cessos do novo Estado. É que, além 
dos casos envolvendo o ex-
presidente Sarney e o PMDB, exis
tem vários outros pedidos de im
pugnação, um deles contra o ex-
governador Jorge Nova da Costa, 
candidato a deputado federal pelo 
PMDB. O PFL tenta impugnar sua 
candidatura, alegando que ele não 
se afastou do cargo no dia 3 de 
abril, como determina a legislação, 
mas sim no dia 27 daquele mês, 
quando foi exonerado pelo presi
dente Fernando Collor e, por isso, 
também estaria inelegível seu fi
lho Paulo Nova da Costa, candida
to a deputado estadual. Está sendo 
impugnada também a deputada fe
deral Raquel Capiberibe, candida
ta ao Senado pelo PSDB, por ser ir
mã do prefeito de Macapá, Alberto 
Capiberibe. (AE) 

Ex-presidente 
vai a Assunção 

A ssunção — os ex-
presidentes do Brasil e Ar
gentina, José Sarney e 

Raul Alfonsin, chegam sábado a 
Assunção, convidados pelas Na
ções Unidas para uma reunião so
bre direitos humanos. Assistirão 
também à inauguração da Expo-
Feira-90 de produtos industriais e 
comerciais, onde receberão home
nagens por seus trabalhos quando 
de seus mandatos. 

Os presidentes da Argentina e 
Bolívia, Carlos Menem e Jaime 
Paz Zamora, também foram convi
dados para a inauguração da expo
sição de sábado. 

A reunião vai tratar de meca
nismos para um maior respeito aos 
direitos humanos na América 
Latina. 
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