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arney tenta ser candidato pelo Amapá 
Antflnia Wá'e>a Vale — 18/7/89 fodo Domingos 

BRASILIA — 0 ex-Dresidente José 
Sarney transferiu no final da semana seu 
título de eleitor para Macapá, habilitan-
do-se a disputar uma das três vaĝ as de 
senador pelo novo estado do Amapá. Um 
parente revelou ontem em São Luís que 
Sarney aguardará o prazo de impugnação 
da transferência de domicílio eleitoral pa
ra formalizar a candidatura. O prazo para 
transferência de títulos terminou no do
mingo. 

Em Macapá, há festa no PMDB, parti
do ao qual Sarney é filiado. "Fizemos um 
convite para que se transferisse para o 
Amapá e ele aceitou. Pediu apenas prazo 
para realizar uma pesquisa de opinião, a 
fim de sondar suas chances. A pesquisa 
deu a Sarney 60% de chances de se eleger 
senador", contou o presidente do PMDB 
do Amapá, Raimundo Azevedo Costa, 
anunciando para os próximos dias a che
gada de Sarney a Macapá. 

Os contatos com Sarney começaram lo
go depois que o PMDB do Maranhão ne
gou ao ex-presidente a legenda para dispu
tar o Senado por seu estado. Na semana 

passada, Azevedo Costa enviou a São Luís 
0 ex-governador do Amapá Jorge Nova da 
Costa, nomeado por Sarney, e mais três 
pessoas ligadas ao partido: Bernardo Ro
drigues, Alfredo Ramalho e Paulo Guerra. 
Este último e Amaury Farias são candida
tos a senador. A terceira vaga, segundo 
Azevedo Costa, é a de Sarney. 

Os quatro emissários do PMDB do 
Amapá ficaram hospedados no Hotel Qua
tro Rodas, a cerca de 500 metros da man
são de Sarney, na Praia do Calhau. Ocorre
ram encontros na residência e no hotel, na 
quarta e na quinta-feira. Quando não havia 
mais dúvida de que o ex-presidente faria a 
transferência do título, da l* Zona Eleitoral 
de São Luís para a 2a Zona de Macapá, os 
quatro foram levados por Sarney para co
nhecer o Museu da Fundação José Sarney, 
em construção no antigo Convento das 
Mercês. 

No Amapá, são necessários apenas de 
20 mil a 25 mil votos para eleger um sena
dor; no Maranhão, mais de 500 mil. Recu
sado pelo PMDB em seu estado, Sarney 
tentou concorrer a senador pelo PFL, mas 
desistiu porque não havia mais prazo legal 
para troca de partido. Barrai 


