
quer 
fazer campanha para 
Zequinha eRoseana 

A o completar um mês fora do po
der, o ex-presidente José Sarney 

prepara-se para deixar a ilha de Curu-
pu-, no Maranhão, herança que sua 
mulher, D. Marli, recebeu da família, e 
voltar ás atividades na área em que 
mais gosta de atuar: a política partidá
ria. Até o dia 3 de outubro, José Sarney 
vai ter que enfrentar um dos maiores 
desafios de sua vida — eleger seu filho 
José Sarney Filho, o Zequinha, para o 
governo do Maranhão e sua filha Ro-
seana Sarney para a Câmara Federal, 
com o que conseguiria manter a hege
monia que sua família detém na polí
tica maranhense há mais de 20 anos. 

— Meu pai é o político por excelên
cia — elogia Zequinha Sarney, que na 
semana passada reassumiu sua cadeira 
na Câmara Federal, mas que há mais 
de ano vem disseminando sua candida
tura ao governo maranhense pelos 132 
municípios do estado. Quanto a seu 
pai, por enquanto vem se dedicando a 
atividades de que, na presidência, fi
cou privado durante cinco anos: pes
car, dormir a sesta depois do almoço, 
ler muito, dar início a seu livro de 
memórias e tomar à frente dos traba
lhos da Fundação José Sarney, em São 
Luís, A partir de maio, no entanto, 
José Sarney vai arregaçar as mangas e 
comandar mais uma maratona eleito
ral maranhense, enfrentando nas ur
nas seu ex-aliado e compadre, o sena-

olta à cena po 
Vdor Jòao' Castelo, candidato do PRN 

ao governo e principal adversário de 
Zequinha. 

Tropa de choque • Para en
frentar e vencer Castelo, José Sarney 
vai comandar na campanha uma das 
maiores tropas de choque já montadas 
na política maranhense, na qual â coli
gação comandada pelo PFL de Zequi
nha Sarney e integrada pelo PDG (do 
ex-governador Epitácio Cafeteira, can
didato ao Senado), PTB e PSC conta 
com 10 dos 18 deputados federais, dois 
dos três senadores, 30 dos 42 depu
tados estaduais, 116 dos 132 prefeitos 
municipais e com 14 dos 21 vereadores 
de São Luís, o maior colégio eleitoral 
do Maranhão. 

— Não temos dúvida de que sere
mos vitoriosos — diz Zequinha Sarney, 
que terá também o apoio do atual go
vernador, João Alberto de Sousa, ex-
prefeito de Bacabal, agora com a má
quina administrativa do estado nas 
mãos. 

João Alberto pretende, até outu
bro, levando Zequinha e Cafeteira a 
tira-colo, inaugurar centenas de obras 
em todo o estado. 

— Por incrível que pareça, ainda 
acredito que possa haver maracutaia 
— afirma o deputado federal Jaime 
Santana, do PSDB, usando sem muita 
propriedade a expressão cunhada por 
Lula durante a campanha presidencial 
para revelar que o acordo político en
tre a família Sarney e o ex-governador 
Epitácio Cafeteira pode naufragar an
tes das eleições. 

Zequinha, porém, define a situação 
com toda a segurança: 

— O PT deve lançar candidato pró

prio, e os demais partidos de esquerda 
estão articulando uma frente, mas a 
disputa final será entre a minha can
didatura e a do senador Castelo. 

O senador João Castelo, ex-gover
nador do estado, é o favorito segundo 
as pesquisas eleitorais divulgadas até 
agora e não acredita que haja reversão 
do,atuaí quadro: 

— Vamos vencer —assegura. 
Comunicação - A grande força 

da família Sarney nessas eleições será o 
poderoso grupo de comunicação que 
è|a tem, acha o deputado Jaime San
tana. De fato, o Sistema Mirante de 
Comunicação, presidido por Fernando 
Sarney, filho mais velho do presiden
te, tem duas emissoras de televisão, 
controla indiretamente a afiliada da 
TV Globo e é dona do maior jornal 
maranhense, O Estado do Maranhão, e 
de dezenas de emissoras de rádio espa
lhadas pelo interior do estado. 

As grandes obras realizadas pelo 
governo Sarney no Maranhão servirão 
de trunfo na campanha. Afinal, em 
seus cinco anos de governo José Sarney 
conseguiu levar para o Mâranhã um 
parque siderúrgico que se consolida fio 
sul do estado, construiu o trecho Açai-
lândia-ímperatriz da ferrovia Norte-
Sul e garantiu a instalação no municí
pio de Alcântara de uma base espacial 
para lançamento de foguetes do Minis
tério da Aeronáutica, além de outras 
obras menores. Sem contar as obras do 
governo estadual: 

— O Maranhão se transformou 
num grande canteiro de obras durante 
meu governo — atesta Epitácio Cafe
teira, já em campanha para o Senado. 


