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Sarney ^aguarda decisão 
<teríustiça sobre a sua 
candidatura ao Senado 

por Cláudio Kuck 
de Brasilia 

O ex-presidente José Sar
ney tem vários convites pa
ra dar cursos e conferên
cias em diversas universi
dades da Europa e Estados 
Unidos, mas está aguar
dando decisão da Justiça 
Eleitoral sobre sua candi
datura ao Senado, pelo 
PMDB do Amapá, que de
verá ocorrer na próxima 
quarta-feira. "Está tudo 
nas mãos da Justiça e eu 
confio nela, pois nada fize
mos contra a lei, nem apre
sentamos qualquer resi
dência fictícia em Macapá, 
aliás pelo Código Eleitoral 
inexiste prazo de domicílio 
eleitoral", Sarney tem re
petido. 

A s s e s s o r e s do e x -
presidente garantem que 
seu objetivo ao deixar o go
verno era dedicar-se ao 
Memorial da República de 
São Luís, transformando-o 
em grande centro de refle
xão e debates dos proble
mas brasileiros e da inte
gração latino-americana. 
Também pensava em re
tornar a, suas atividades li
terárias e escrever um li
vro de memória, mas com 
o apoio do ex-governador 
do Maranhão, Epitácio Ca
feteira (antigo correligio
nário), à candidatura de 
João Castelo (PRN) ao go
verno do estado, tornada 
pública dia 2 de abril — 
quando terminava o prazo 
para inscrições —, ele re
viu seus planos. 

Sem apoio do PMDB ma
ranhense, que através de 
Cid Carvalho e Renato Ar^ 
cher, também preferiram 
Cafeteira e Castello, Sar
ney ficou sem espaço e, 
com isso, seu filho Zequi-
nha desistiu da candidatu
ra ao governo pelo PFL, 
devendo concorrer junto 
com Roseana Sarney à Câ
mara Federal. Pressiona
do por colaboradores para 
candidatar-se ao Senado 
por Tocantins, Distrito Fe
deral, Goiás e Roraima, 
através de convites de Si
queira Campos, Joaquim 
Roriz, íris Rerende e Ro-
mero Jucá, junfeo com pedi
dos de políticos como João 
Alves, Antônio Carlos Ma
galhães e José Aparecido, 
para que disputasse um 
mandato, o ex-presidente 
reconsiderou a questão. 

O próprio economista e 
seu ex-ministro da Cultura, 
Celso Furtado, lembrou-lhe 
também que apelara ao en
tão presidente Juscelino 
Kubitschek, quando ele dei
xava o poder para que não 
ficasse sem mandato. Fur
tado repetiu o apelo a Sar

ney, afirmando que ele não 
poderia deixar de dar sua 
experiência ao Congresso. 
"Decidi assim concorrer 
pelo Amapá, após receber 
três delegações da comis
são executiva do PMDB da
quele novo estado", expli
cou Sarney. Entre os que o 
pressionaram estavam o 
deputado Paulo Guerra, o 
ex-governador Nova da 
Costa e o presidente do 
PMDB do Amapá, Raimun
do Azevedo. 

"Voltando ao Congresso 
não pretendo tornar-me 
uma força aríti-Collor", é o 
que Sarney tem repetido 
para seus amigos, esclare
cendo que seu objetivo de
pois de 30 anos como parla
mentar, governar o Mara
nhão e o Brasil, é tratar 
principalmente da integra
ção l a t i n o - a m e r i c a n a , 
além de transmitir no Con
gresso sua experiência no 
Executivo. Ele lembra 
sempre também que o 
Amapá faz fronteira com a 
Guiana Francesa, com in
teresses portanto junto à 
Comunidade Econômica 
Européia, além de ser 
"quase uma porta para o 
Caribe". 

Há informações no Pla
nalto de que o governo Col-
lor pretende se manter 
afastado da disputa judi
cial que ocorre no Amapá, 
mas há cinco dias o minis
tro da Justiça, Bernardo 
Cabral, esteve em Belém, 
inteirando-se do processo 
sobre a candidatura Sar
ney, que será julgada pelo 
Tribunal Regional Eleito
ral do Pará, uma vez que o 
Amapá somente agora está 
se institucionalizando co
mo estado. Nas últimas 
pesquisas para o Senado, 
Sarney liderava com 29% 
das intenções de voto, na 
frente de Ricardo Almeida 
(PFL) e Raquel Capiberibe 
(PSB/PT). 

Enquanto espera a deci
são judicial, José Sarney 
irá neste fim de semana ao 
Paraguai, a convite da 
ONU, para participar de 
conferência sobre direitos 
humanos. Tem também 
convites para conferências 
em universidades norte-
americanas junto com o ex-
presidente argentino Raul 
Alfonsin, além de curso na 
Universidade de Harvard, 
e para falar sobre literatu
ra brasileira nas Universi
dades de Aix-en-Provence 
(França) e Coimbra (Por-
t*'«?í). Em novembro, de-
t a Barcelona, para 
jnic„ ncia da Comunida

de Econômica Européia so
bre a Europa e América^ 
Latina. I 


