
JORNAL DO BRASIL 

Sarney surpreende e declara 
* -J " - São Luís — 

quinta-feira, 16 11/89 L Io caderno c 7 

seu voto a Aureliano 
Gilberto Alves 

\ 

SÃO LUÍS — 0 presidente José Sar
ney votou no candidato do PFL, Aure
liano Chaves, contradizendo informa
ções de que a família estaria dividida 
entre o comunista Roberto Freire e Bri-
zola. Ele revelou seu voto ressalvando 
que o fazia "na condição de cidadão" e 
disse que o "doutor Aureliano é um ho
mem de bem". O presidente nada res
pondeu quando lhe perguntaram por que 
não votara no candidato de seu partido, 
PMDB, Ulysses Guimarães. Mais tarde, 
ao desembarcar na Base Aérea de Brasí
lia, Sarney explicou a recusa em detalhar 
as razões de seu voto: "Entendo que, 
como cidadão, não apreciso justificar 
meu voto." E garantiu que nada impedi
rá a posse do presidente eleito: "Quem 
ganhar assumirá. Será o futuro presiden
te da República." 

Segundo o governador do Maranhão, 
Epitácio Cafeteira, que liberou a ban
cada do PDC para votar no candidato 
do PRN, Fernando Collor de Mello, 
Sarney quis homenagear Aureliano, que 
em 1984 abriu mão da vaga de vice-presi-
dente na chapa de Tancredo Neves, em 
favor dele. Para o ministro-chefe do SNI, 
general Ivan de Souza Mendes, o voto do 
presidente em Aureliano foi "um voto 
coerente. O presidente sempre foi do 
PFL". 

Café - Sarney votou às 8h05, e foi 
o primeiro eleitor da 117° seção da Io 

Zona Eleitoral de São Luís, no Colégio 
Caxeiral. O presidente só saiu de sua 
casa na praia do Calhau, distante mais 
de 15 quilómetros, depois que agentes 
de segurança e do SNI fizeram uma 
vistoria no prédio e os mesários se insta
laram. Foi avisado pelo rádio e dez mi
nutos depois chegou ao Centro da cida
de. Apresentou o titulo de eleitor. 

colocado numa carteira de couro preto 
com as armas da República em dourado, 
ao presidente da mesa, José Maria Cam
pos Souza, e não levou mais de 30 segun
dos para votar. 

Em seguida, dirigiu-se para a casa 
de sua sogra, Vera Macieira, para um 
café que durou meia hora. Na copa 
estavam, além do presidente, dona 
Marly, dona Vera, os cunhados Cláu
dio e Roberto e os filhos Roseana, Fer
nando e Sarney Filho. Enquanto a fa
mília conversava, Fernando Sarney saiu 
para conversar com os jornalistas e des
mentir que votaria no candidato do 
PDT, Leonel Brizola. 

Fernando e Sarney Filho, que auto
rizaram o acordo feito entre a cúpula 
pedetista e seu grupo no Maranhão na 
semana passada, não gostaram dos ata
ques feitos por Brizola ao presiden
te durante entrevista no dia anterior, 
quando negou a existência do acordo. 
Roseana e dona Marly, segundo Fer
nando, votaram no candidato do PCB, 
Roberto Freire. Simone Maciera, ca
sada com Roberto (irmão de Marly), é 
vereadora em São Luís pelo PCB. 

Voto úti l — De uma piada de Fer
nando Sarney surgiu a oportunidade 
para que o presidente revelasse seu voto. 
Ele disse que pretendia "votar no 
Eneas", mas decidira "votar útil" em 
Aureliano e emendou: "Por que vocês 
não perguntaram ao meu pai? Ele tam
bém votou no Aureliano". Fernando en
trou na casa e, minutos depois, Sarney 
saía para confirmar a informação. 

De lá, a comitiva presidencial ainda 
passou mais uma vez na casa da praia 
do Calhau, para que Sarney se despe
disse da mãe, Dona Kiola. e seguiu 
para o aeroporto de Tirirical. Sarney: grato a Aureliano pela vice-presidência 


