
Sarney Filho pede emprego 
publico para conterrânea 

BRASILIA — Procura-se a maranhense 
Helena Pires Lacerda. O anúncio não foi 
publicado na imprensa, nem saiu das delega
cias de polícia. Encontrá-la é uma das tarefas 
do gabinete do deputado Sarney Filho (PFL-
MA), que pretende presentear a conterrânea 
com um bom emprego público no governo 
federal. O empenho de Sarney Filho, um dos 
pistolões mais disputados da Nova República, 
em conseguir o emprego da maranhense, foi 
expresso em um telex enviado ao ministro do 
Interior, Joaquim Francisco Cavalcante, no 
dia 28 de maio. 

O telex não chegou às mãos do ministro 
por um engano do teletipista da Câmara dos 
Deputados, que enviou a mensagem de Sarney 
Filho a uma redação de um jornal de Brasília. 
O erro de endereço evitou que o deputado 
maranhense burlasse, ao mesmo tempo, um 
decreto de seu pai, presidente José Sarney, 
que em 1985 suspendeu todas as contratações 
do serviço público, e o regimento interno da 
Câmara dos Deputados, que, em 1971, por 
decisão da Mesa, determinou que o uso do 
telex pelos deputados seria restrito aos assun
tos legislativos. 

O deputado Sarney Filho passaria por 
cima dessas normas para obter a vaga para 
Helena Lacerda, mesmo sem saber quem ela é 
e quem a indicou. Helena, que não contava 
com os problemas, está desaparecida e os 
assessores do deputado, que não sabe do 
engano do teletipista, estão com a missão de 
localizá-la e dar a boa notícia da sua contra
tação. 

E x p l i c a ç ã o — Sarney Filho, no en
tanto, acredita não estar burlando nenhuma lei 
ao fazer pedidos de emprego. Segundo ele, ao 
seu gabinete chegam diariamente mais de 100 
cartas, de todo o país, de pessoas à procura de 
emprego. "Respondo a toda correspondência 
e nunca faço um pedido em causa própria. Aos 
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maranhenses que me procuram, respondo, e 
só para eles peço emprego", disse Sarney 
Filho, acrescentando ainda: "A todos digo que 
estão proibidas contratações, a não ser quando 
há vagas ou em cargo de comissão". 

Quanto ao uso do telex indevidamente 
para assuntos que não são legislativos, Sarney 
Filho disse que "todos os deputados, sem 
exceção, usam-no para qualquer assunto". 

No Ministério do Interior, o departamento 
de pessoal confirmou que o currículo de Hele
na Pires Lacerda já tinha passado por lá e a 
candidata não estava contratada por falta de 
um pistolão. "Se o telex tivesse chegado ao 
ministro, o sinal verde teria sido dado", co
mentou um funcionário. 

O erro na transmissão do telex do depu
tado Sarney Filho ainda não foi notado pelo 
seu gabinete por mero descuido dos assesso
res: todas as cópias são arquivadas nos gabine
tes dos deputados como garantia de que a 
mensagem foi transmitida sem erros. 


