
PLENÁRIO 

É correta a candidatura de José Sarney ao Senado pelo Amapá? 

Ferreira Gullar 
(poeta. Rio) 

• Sim. Não será a primeira 
vez que um político se can
didata por um estado em 
que não vive, no qual não 
nasceu. Não vejo razão es
pecial para alardes em tomo 
disso. Existe uma marcação 
contra Sarney, uma má 
vontade especial. Não con
sigo entender a razão desta 
perseguição. Ele tem todo o 
direito de concorrer ao Se
nado pelo Amapá. E tem 
todo direito de fazer a cam
panha como quiser. É um 
homem de respeito. 

Jorge HiKirio 
(advogado, Rio) 

• É um pèfâimo exemplo. 
Deixa mal os políticos: mais 
uma vez tem-w; um exemplo 
de como u t i t a r o jeitinho 
para conseguir contornar a 
legislação. Ele não tem do
micílio eleitoral. Fico triste 
ao ver uma i>essoa que foi 
presidente dia República 
dando este inau exemplo 
para a população e para a 
classe política. Não teria na
da contra a ca ndidatura dele 
pelo Maranhão, o estado 
onde fez toda a sua carreira 
pofitica. 

Armando Falcão 
(ex-ministro, Rio) 

• É um direito democráti
co que lhe assiste. Se eleito, 
ele disporá de uma tribuna 
para explicar-se. Eu sou 
muito curioso para saber 
porque um homem que foi 
congressista por tanto tem
po foi. no desempenho da 
Presidência, tão mau políti
co. Na verdade, o Amapá 
foi um expediente que ele 
lançou mão, uma vez que 
foi repelido pelo Maranhão. 
Mas acho que é certo ele se 
candidatar, desde que tenha 
domicílio eleitoral. 

Florestar» Fernan
des 
(deputado, São Paulo) 

• A tentativa de sair candi
dato ao Senado pelo Amapá 
é, antes de tudo, um desres
peito de Sarney à população 
daquele estado recém-cria-
do. Tal oportunismo não é 
nenhuma surpresa, vindo de 
alguém que se prestou ao 
papel de grâo-visir da dita
dura. É mais uma artima
nha do homem que foi o 
testa-de-ferro de transição 
lenta, gradual e segura, ar
quitetada para que o setor 
militar mantivesse a mesma 
influência que detinha. 

Carneiro Leão 
(filósofo, Rio) 

• Não me parece certo. A 
função do senador é repre
sentar e assegurar as dife
renças das decisões políticas 
de cada estado, das especifi-
cidades de cada estado. Ele 
não é daquele estado. Não 
vive no Amapá. Nem do 
ponto de vista ético, nem do 
jurídico, nem do político se 
justifica esta candidatura. 
Candidatando-se ao Senado 
pelo Amapá. Sarney quer 
representar a si próprio, a 
seus interesses e suas vonta
des. 

Wanderley Guilher
me 
(cientista político, Rio) 

• Se o cidadão José Sar
ney, ou qualquer outro, 
preenche todos os requisitos 
que a legislação eleitoral 
exige, não vejo porque não 
possa se candidatar ao Se
nado, sendo pelo Amapá ou 
outro estado. Outros políti
cos já se candidataram por 
estados nos quais não nas
ceram ou não viveram. Bri
zola, um gaúcho, é candida
to no Rio de Jane i ro . 
Questionar este direito, para 
mim, é um ato de arbitrarie
dade política. 


