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Política 
NOVA REPUBLICA 

Políticos do Maranhão 
esperam opção final 
do atual presidente 

por Waltor Marqu«s 
de Brasilia 

José Sarney na Presidên
cia da República é um fato 
novo para todo o Pais. Seu 
impacto político será con
tudo mais sentido em seu 
próprio estado, o Mara
nhão, onde o PFL, integra
do pelos amigos do presi
dente, o PMDB e o PDS di
videm a preferência do 
eleitorado no plano munici
pal, estadual e federal. 

As mudanças que sobre-
vierem daqui por diante na 
política maranhense passa
rão necessariamente pela 
eleição do prefeito de São 
Luis tão logo o Congresso 
Nacional aprove a emenda 
constitucional que restabe
lece a eleição de prefeitos 
das capitais e fixe a sua da
ta em 15 de novembro deste 
ano. Mas elas também já 
começam a alterar a pers
pectiva dos políticos mara
nhenses em relação à elei
ção do governador, do vice-
governador e a disputa das 
duas vagas do Senado que 
serão abertas também em 

Desde já políticos do 
PMDB e do PFL avaliam o 
que acontecerá se José Sar
ney permanecer no PMDB, 
partido ao qual está filiado 
e que constitui a sua maior 
base de sustentação no 
Congresso Nacional. Para 
o deputado Epitácio Cafe
teira (PMDB-MA), ouvido 
ontem por este jornal, que 
não dissimula seu desejo de 
candidatar-se ao governo 
do estado, tudo depende de 
saber se o presidente da 
República permanecerá ou 
não no PMDB. Para ele 
Sarney deve ter todo o inte
resse em permanecer no 
partido de Ulysses Guima
rães e isso, a seu ver, será 
determinante no rumo par
tidário que seu filho, o de
putado José Sarney Filho, e 
os demais deputados lide
rados por Sarney, todos do 
PFL, tomarão no estado. 
Cafeteira acredita que Sar
ney ficará no PMDB e pen

sa que seus amigos farão o 
mesmo. 

Todavia o deputado Jai
me Santana (PFL-MA), 
fiel a José Sarney, não pen
sa da mesma forma. Para 
ele também parece óbvio 
que Sarney ficará no 
PMDB. No Maranhão, con
tudo, este fato, em sua ava
liação, não deve provocar 
nada que se pareça com 
uma adesão automática 
dos pefelistas ao PMDB. 
Santana considera que pa
ra Sarney nada é mais con
veniente do que promover 
a pacificação nas relações 
do PMDB e do PFL no Ma
ranhão e, nesta linha, envi
dar esforços para que o fu
turo governador seja um 
nome que consolide no es
tado a coalizão e a compo
sição formadas no plano 
nacional pelos dois parti
dos através da Aliança De
mocrática. Para Santana 
nada pode interessar me
nos a Sarney do que uma 
guerra entre os partidos da 
Aliança em seu próprio es
tado, em sua própria casa. 

Mas haverá dificuldades 
para se chegar à pacifica
ção política do Maranhão, 
pois a candidatura de Epi
tácio Cafeteira não encon
tra boa acolhida no PFL e 
teria dificuldades para se 
consolidar no próprio 
PMDB. O PFL, com a as
censão de Sarney à Presi
dência da República, perde 
um de seus principais no
mes para a disputa da pre
feitura da capital bem co
mo para o governo do esta
do: o do deputado José Sar
ney Filho. Seu pai é o presi
dente, e por força do que 
prevê o artigo 151 da Cons
tituição, ele, na condição 
de filho, é inelegível para o 
governo do estado e a pre
feitura de São Luís. O atual 
prefeito, Mauro de Alencar 
Fecury, nomeado pelo go
vernador Luís Rocha e 
também membro da 
família política de José 
Sarney, pode ainda surgir 
como uma alternativa para. 
o PFL em 1986. J 


