Família Sarney dividesga.e rub lidera em o ao Luís
São Luís — Há mais de 20 anos a família
Sarney influi decisivamente na política maranhense, decidindo-se por um candidato. Agora, no entanto, dividiu-se. Uma parte ficou
com o candidato do PMDB à Prefeitura,
Deputado Haroldo Sabóia, e a outra, liderada
por José Sarney Filho, acolheu o candidato do
PFL, Deputado Jaime Neiva de Santana. Resultado: pesquisas encomendadas pelo Governo do Estado (que é do PFL), apontam a
preferência pela representante do PDS, Gardênia Alves, cuja família é inimiga política do
Presidente Sarney.
Sempre ouvido e dono da palavra final em
todas as questões políticas do Estado, Sarney,
neste caso, preferiu não se manifestar. Com
isso, o candidato do PFL acabou faturando a
imagem da Nova República e obtendo ajuda
da Prefeitura, que acaba de receber Cr$ 120
bilhões do governo federal para obras de
recuperação em São Luís.

Duas bandas
"Tudo é democrático e sem interferência", . garante o Deputado Alberico Filho,
engajado na candidatura do PMDB como toda
a facção da família chefiada por Alberico
França Ferreira, tio do presidente. Sarney
Filho — que desde o início do movimento
apoiou as diretas, ao contrário do pai — está
no PFL e diz que o seu ramo da família apoia
Jaime Santana. "Acreditamos que ele seja
melhor para São Luís e vamos ficar com
aquele que nos inspira mais confiança", justificai
Na verdade, foi apoiado na amizade de
José Sarney que Jaime Santana se elegeu
deputado, em 1982, com 35 mil votos. Economista, 42 anos, filho do ex-Governador Pedro
Neiva de Santana, de quem foi Secretário de
Fazenda, Jaime tem conseguido em seus comi-'
cios a presença constante do filho do Presidente e a do prefeito Mauro Fecury, que abriu
frentes de trabalho por toda a Capital. Com
isso, e com os Cr$ 22 bilhões que planejou
gastar na campanha elaborada pelas agências
DPZ e Ekos Publicidade, Jaime tem conseguido galgar pontos na preferência do eleitorado,
Toda a ajuda, no entanto, ainda não foi
suficiente para derrubar Gardênia Ribeiro

Gonçalves do lugar que ocupa nas pesquisas
encomendadas pelo Governo. Mulher do exGovemador e ex-Senador João Castelo, inimigo político do Presidente Sarney, Gardênia
nosultimos dois meses não faz outra coisa
senão política. Assim, se a eleição fosse hoje,
Gardênia — ainda segundo as pesquisas do
Governo do Estado — seria eleita para a
Prefeitura de São Luís. Sem referir-se ao
prestígio do marido e à divisão da família
Sarney em tomo de dois candidatos, ela julga
que colhe hoje no eleitorado frutos de seu
trabalho de assistência social, quando foi primeira dama do Estado, e não fala nás 50 mil
nomeações que o marido fez quando governou
o Maranhão.

Muita chance
Apesar disso, Sarney Filho acha que ainda
existem muitas chances para o candidato do
PFL que, embora pertença a outro partido, é
amigo do Presidente da República. Esse é, por
sinal, um dos pontos mais destacados na
campanha: "É claro que, qualquer que seja o
candidato, o Presidente não vai deixar de
mandar recursos", teoriza Sarney Filho, "mas
é claro também que pesa bastante esse prefeito
ser amigo do Presidente".
Primo de Sarney, o Deputado Alberico
Filho reconhece a importância de o prefeito
ser amigo do Presidente mas não acha que isso
vá ser fundamental, pois, segundo ele, o
Presidente da República não deixaria de ajudar um prefeito do seu partido. "E o PMDB é
o partido do Presidente José Sarney. Eu deixei
o PDS e não fiquei no PFL por achar que o
partido tinha os mesmos vícios do malufismo.
Estou no PMDB e isto foi informado ao
Presidente Sarney, que aceitou a minha decisão".
Enquanto o candidato do PFL leva para
seus comícios a amizade ao Presidente da
República e o do PMDB joga tudo no apoio
que imagina Sarney dará ao prefeito de seu
partido, a candidata do PDS garante ter 60%
do eleitorado de São Luís. É um exagero, mas
ela acha que não apenas as mulheres estão
engajadas em sua campanha, mas "também os
homens, cansados de esperar que os administradores que têm passado pela Prefeitura façam alguma coisa pela cidade".

