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J^tf SÂO LUÍS — Dois dos principais 

jornais de São Luís, o Jornal de Hoje e Ò 
Justado do Maranhão, voltam a ser uti
lizados para alimentar a briga entre os 
mais ferrenhos inimigos da política ma
ranhense: o presidente José Sarney e o 
senador João Castelo (PRN). Em edito
riais na primeira página, os dois jornais 
tratam de forma oposta da inclusão do 
nome do senador Castelo na lista dos 
principais devedores da Receita Federal. 

. O Estado do Maranhão, da família 
Sarney, dona ainda de uma estação de 
TV e de duas emissoras de rádio, afir
ma que o senador João Castelo, na 
tentativa de esconder a dívida, "está 
fazendo tudo para ser tomado como 
vitima de perseguição politica". No Jor-

W&l & Hoje, de sua propriedade, Castelo 
tjp&ina artigo (reproduzido como matéria 
*Jjaga em jornais de circulação nacional, 
EjSmo o JORNAL DO BRASIL) no qual 
£j$fz que a divulgação de seu nome como 
.;«$evedor da Receita "dá seqüência a uma 
•|fampanha difamatória iniciada em 1985, 
*||atamente na véspera da homologação 
" ^ candidatura da minha mulher (Gar
dên ia Ribeiro Gonçalves) à Prefeitura de 
"São Luís". 

iga 
Separação — As famílias Castelo 

e Sarney — o presidente e dona Marly 
são padrinhos de um dos filhos do se
nador e da prefeita Gardênia — já esti
veram politicamente unidas. A separação 
data do final do governo de João Caste
lo, em 1982.0 rompimento se acirrou em 
1985, quando Gardênia derrotou, nas 
eleições para a prefeitura, o candidato 
Jaime Santana, apoiado pela família Sar
ney. 

Na guerra editorial entre os jornais, 
O Estado do Maranhão acusa o senador 
João Castelo de, durante a Constituin
te, haver "legislado em causa própria, 
propondo um perdão generalizado aos 
devedores de tributos". E afirma: "Ago
ra, motivado pelo oportunismo que o 
tem caracterizado, alinha-se João Caste
lo entre os caudatários da candidatura de 
Collor de Mello". O Jornal de Hoje, de 
sua parte, diz que em 1970, antes de 
deixar o governo do Maranhão, Sarney 
lesou o fisco: "Em sua declaração de 
bens à Assembléia Legislativa, ele (Sar
ney) incluiu, a meu (João Castelo) favor, 
um débito de 10 mil cruzeiros novos. A 
inclusão foi feita à minha revelia." 


