
«Sarney e Cafefe^a^ 
encerram disputa de 
20 anos no Maranhão 

Brasilia — "Como vai?" perguntou o Senador José Sarney, 
visivelmente constrangido. "Bem", respondeu, desajeitado, o 
Deputado Epitácio Cafeteira, maranhense, como Sarney,© 

; presidente do PMDB local. O aperto de mão, às llhl4min de 
ontem, selou o "Paeto do Maranhão" e sepultou, ao menos até a 

\ reunião do Colégio Eleitoral, a 15 de janeiro, uma inimizade 
/ política e pessoal que se arrastava há 20 anos. Como se tivessem 

ensaiado, os dois explicaram o reencontro com a mesma frase: 
"Deixamos nossas desavenças pessoais de lado em nome dos 
interesses da nação". ^ 

Para facilitar a candidatura Sarney à Vice-Presidência dá 
República, pela Aliança Democrática, Cafeteira, antes da-Còli* 
venção do PMDB, disse que "engoliria" Sarney, deixando ás 
"questões paroquiais para adiante". Acompanhado do filho,; 
Deputado federal José Sarney Filho, o Zequinha, do Senador , 
Marco Maciel (PE) e do presidente do PDS do Maranhão^ 
Deputado Jaime Santana, Sarney entrou no gabinete de Cafetei
ra, 8° andar do Anexo IV do Congresso, e disse: "Vim agradecei 
comovido o seu apoio e dos seus companheiros a meu nomeai 

Prefeito ; 
Começava a ser restaurada uma aliança que, em 1963, levpik 

os dois à Câmara dos Deputados, numa coligação do PR 4ç í 
Cafeteira e da UDN de Sarney. Em Brasília, Cafeteira fpi 
responsável por uma emenda constitucional que tornou difeta ,a :' 
eleição dos prefeitos das Capitais. Aprovada a emenda, foi eleito }' 
Prefeito de São Luís, contra a vontade de Sarney, Governador r; 
indicado. "Ele tentou me tirar de lá", recordava Cafeteira antes* íí' 
do encontro. 'I- í 

"Passei 92 dias sem deixar o prédio da Prefeitura, senão q 
interventor do Sarney assumiria imediatamente", continuava 
Cafeteira, enquanto aguardava a chegada de Sarney. Mínutps, 
antes, virando-se para os Deputados Cid Carvalho e Wagaçr 

i Lago, da bancada do PMDB maranhense, observou:" Ahás, nerjj 
é bom eu ficar relembrando muito, senão eu desisto de fazer as 

\ pazes". Paz que, disse Jaime Santana com a concordância de Cjd 
| Carvalho, "dificilmente será compreendida pela base popular''. 

> Não é difícil entender por quê. Depois do confronto pela 
. tentativa de intervenção durante 92 dias, e de uma interminável 

troca de ofensas, uma nova campanha eleitoral, em 1970, colocou 
i os dois inimigos frente a frente. Candidato a senador pelo PMDB 
'< — seria derrotado por Sarney e Alexandre Costa, da Arena — p 
\ Deputado Cafeteira deixava a TV Difusora de São Luís dias antes 

da eleição. Seu sogro Hilton Rodrigues, hoje vereador do PMDB, 
! esbofeteou Roberto Macieira, cunhado de Sarney, que naquele 
;' momento discursava em um comício na porta da Difusora. 

\ "Escapamos de morrer", recorda o ex-Deputado Freitas 
í Diniz, agora assessor do PT, "porque o Vice-Governador Antô-
I nio Dino mandou um pelotão nos proteger". 

Nos primeiros cinco minutos da conversa de ontem, apenas 
por três vezes Cafeteira e Sarney trocaram olhares. O Senador, de 

) terno azul-marinho, e o Deputado, de terno e colete cinzas, 
; iniciaram o diálogo falando sobre hérnia de disco. Com as mãos 

nos bolsos, conferindo a hora, evitavam cruzar olhares. j 

Mulheres 
Sarney falou primeiro, agradecendo novamente e "comovif 

do" o apoio do Deputado Cid Carvalho, um notável do PMD^ 
i maranhense, amenizou o ambiente introduzindo, ironicamente, jji " 
fl literatura na conversa. Citou "A Peste", de Albeh Camus, eomp 
II exemplo de união "da humanidade nos momentos de suprema 
y dificuldade". Cafeteira continuou e mencionou o "Livro do^ 

Destinos", onde o personagem persegue seus inimigos è termina 
"cego e paralítico". O acadêmico Sarney limitou-se a ouvüi 
enquanto Jaime Santana arrematava: "Papo de maranhense só 
podia acabar em tertúlia literária". 3 

I 

/' As 12h04min, depois de conversarem meia hora sem á 
t í presença da imprensa, todos deixaram o gabinete, Uma perguntas 
; ' O Zequinha Sarney e o Cafeteira são candidatos ao Governo do 
1 . Maranhão em 1986. Como ficará?", o constrangimento voltou,! 

Sarney, pai, fez de conta que não ouviu, Sarney filho, corou^ 
enquanto Cafeteira dizia, desajeitado: "Estou em campanha hé 

\ muito tempo". !,' 
O encontro dos dois, articulado por Santana, Sarney Filho e 

í o próprio Cafeteira, deveria ocorrer na casa do Deputado.! 
( Porém, como o próprio Cafeteira reconheceu, existiram dificulda» 
< des "maiores que junto às bases", no caso, sua mulher, Maria; 

; Isabel; "A nossa briga no Maranhão foi muito dura", explicou 
Cafeteira, "e as mulheres demoram mais para esquecer" 


