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Vitória de Lago não 
garante o fim da fo*? 
hegemonia dos Sarney 

FRANCI MONTELES 

SÃO LUÍS 

Que a eleição de Jackson La
go (PDT-MA) para o governo 
do Maranhão entrou para a his
tória e tem um significado de 
mudança muito forte na política 
maranhense, ninguém duvida. 
Simbolizou o fim de 40 anos de 
domínio do grupo político lide
rado pelo senador e ex-
presidente da República 
José Sarney (PMDB-
AP). Resta saber se a 
oligarquia de fato encer
ra sua história. 

A eleição foi bastante 
equilibrada — como 
poucas no estado — 
com diferença de menos 
de 100 mil votos a favor 
de Jackson Lago sobre 
Roseana Sarney (PFL). 
Nem mesmo o apoio 
declarado do presidente 
Luiz Inácio Lula da Sil
va à pefelista, contra
riando o PT maranhen
se, foi suficiente para 
eleger a senadora. 

Um dos fatores deci
sivos para a derrota foi 
a divisão do grupo com 
a ruptura do atual go
vernador, José Reinaldo Tava
res (PMDB), em seu segundo 
ano de mandato. Reinaldo en
frentou problemas para receber 
recursos importantes, como o 
empréstimo de US$ 30 milhões 
do Banco Mundial para o com
bate à pobreza. O projeto ficou 
engavetado no Senado Federal 
por mais de um ano, o que atra
sou sua execução. 

Lago sabe que a tarefa de go
vernar o Maranhão não será fá
cil. Depois das eleições de ou
tubro, passou a fazer um dis
curso pregando um governo de 
unidade e de diálogo com todas 
as forças políticas. Disse ainda 
que defende a criação de um 
"coletivo voltado para os inte
resses do Maranhão". 

A busca por alianças come
çou numa reunião, em Brasília, 
semanas atrás, presidida pelo 
deputado Sarney Filho (PV-
MA). O encontro, marcado pe
la cordialidade, discutiu como 
melhorar o uso dos recursos fe

derais. "O Maranhão precisa de 
um esforço, independente do 
partido", acrescentou Lago. Pa
ra a cientista política Arleth 
Borges ainda é cedo para afir
mar que o chamado "sarneís-
mo" esteja derrotado porque 
perdeu uma eleição para o go
verno do Maranhão, depois de 
40 anos no poder. 

José Paulo Lacerda 

Sarney: primeira derrota depois de 40 anos 

O "sarneísmo", conforme 
destacou a cientista, deve ser en
tendido como estrutura de poder, 
onde existem os intermediários 
nas instâncias federal, Legislati
va e no Judiciário. Além disso, a 
família conta com uma ampla 
rede de comunicações. Borges 
lembra também que a forma es
pecífica de governar por meio 
do patrimonialismo (apropriação 
privada de recursos públicos), da 
centralização do poder e do as-
sistencialismo são políticas difi-
cies de erracadicar. 

Após a derrota, Roseana disse, 
que, no Senado, continuará tra
balhando pelo Maranhão. Seu 
mandato acaba em 2011. Sarney 
também prometeu trabalhar pelo 
estado, apesar de ter renovado 
seu mandato no Senado pelo 
Amapá. No Senado, Epitácio 
Cafeteira engrossa a bancada ao 
lado de Roseana e Edson Lobão 
(PFL-MA), aliado da família e 
um dos políticos cotados para a 
próxima disputa eleitoral. 


