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Roseana se entende bem com intelectuais e artistas, como Fafá de 
Relém 

Maranhão começa a viver o 
ciclo dos filhos de Sarney 

Brasilia — Depois de ter vivido a era 
Vitonno Freire, entre 1946 e 1%5, e de ler 
atravessado a fase Sarney, entre 1966 c 
1982, o Maranhão vive agora o ciclo "Fi
lhos de Sarney", que começou cm 198?> c 
deve projetar-se além do fim do mandato 

Eresidencial. Isso se Roscana, 33 anos, 
ernando, 32, ou Zequinha (deputado Sar

ney Filho), 30, conseguirem suceder Epitá-
cio Cafeteira no Governo do Estado. Mal o 
governador se instalou no Palácio dos 
Leões, "os meninos", como são chamados 
lá, arregaçaram as mangas para a disputa 
de 1990. 

"Eles são candidatos a tudo, escola de 
samba, time de futebol, até direção de 
bumba-meu-boi" observa um inimigo da 
família, o deputado Vieira da Silva (PDS-
MA). Mas não é só a oposição que está de 
olho nas artimanhas dos "meninos". Mes
mo amigos da família, como os senadores 
Alexandre Costa e Edson Lobão, o viec-

Í
ovcrnador João Alberto e os deputados 
aymc Santana e José Teixeira, acompa

nham a disputa que os três filhos do 
presidente protagonizam, à espera qut um 
desentendimento possibilite uma candida
tura de fora. 

Roseana articula 
Nem amigos nem inimigos da família 

conseguem negar o fato de que os "meni
nos" estão em campanha. Roscana enco
mendou a uma funcionária do Palácio do 
Planalto, no ano passado, a elaboração do 
seu projeto político. Ela queria um estudo 
que indicasse as melhores aptidões que 
devia exercitar para conquistar grandes 
eleitorados. A filha do presidente, que não 
se julga boa de palanque, já faz normal
mente articulações com parlamentares que 
procuram seu pai, mas está mais interessa
da em desenvolver o traquejo no tratei com 
grandes multidões. 

Ela tem treinado para isso. Desde o 
ano passado voltou a dançar o bumba-
meu-boi, festa folclórica anualmente reali
zada no mês de junho no Maranhão, e 
também este ano fez questão de voltar a 
desfilar na escola "Flor do Samba" como 
fazia antes de o pai ser presidente. Rosea
na tem ficado mais no Maranhão do que 
em Brasília e, ao mostrar seu rosto moreno 
em palanques, na campanha de Cafeteira 
no ano passado, ela insinuava que também 
quer votos em 1990. 

Fernando trabalha 
Mais discretamente que Roscana, está 

trabalhando Fernando Sarney, que nega 
veementemente ser candidato, rnas vive 
cm campanha. Todo domingo, o mais 
bem-sucedido dos filhos de Sarney e res
ponsável pelos volumosos negócios da fa
mília pega um fusquinha, coloca sua filha 
caçula no colo e vai para a praia. Ali, 
percorre lentamente a avenida, acena para 
todo mundo, distribui sorrisos e já ocorreu 
até ter que agradecer aplausos. "Você é, 
na realidade, o melhor candidato da famí
lia, porque faz uma campanha despreten
siosa, sem deixar que ninguém saiba o que 
você quer", disse-lhe há quatro meses um 
assessor próximo ao presidente Sarney, 

?ue já se ofereceu para ir ajudá-lo em 
990. 

Arquivo — 26/5/85 

O que faz campanha mais abertamente 
é Zequinha, deputado federal que cultiva 
um bigode semelhante ao do pai c tem 
fama de beijoqueiro. Zequinha avisou a 
todo mundo, durante as eleições de no
vembro, que c candidato no próximo pleito 
c foi tamoém com essa preocupação que 
visitou todos os municípios do Estado, 
prometendo para as famílias miseráveis do 
interior uma redenção no seu governo. 

Logo depois de abertas as urnas, ele foi 
à casa de Edson Lobão, que se considera 
candidato natural, visto que foi o senador 
mais votado na história do Estado, revelar 
seu projeto para 1990. "Eu sei que você 
também é candidato", começou Zequinha. 
"Você não precisa se preocupar. Vai ter 
todo o meu apoio para chegar ao Palácio 
dos Leões", tranqüilizou-o Lobão. E a 
quem pergunta se o senador pretende 
mudar de idéia, Lobão desconversa: 
"Quem imagina beneficiar-se de um confli
to de interesses entre os Sarney para suce
der Cafeteira no Maranhão, é bom tirar o 
cavalo da chuva." 

Roseana, Fernando c Zequinha che
gam, às vezes, a correr numa mesma faixa, 
mas têm o cuidado de não se atropelar. Os 
três influenciaram Epitácio Cafeteira na 
escolha do secretariado, que terminou com 
um perfil resultante de indicações de qua
tro famílias: Sarney, Lago, Rodrigues e 
Souza. 

Amados e temidos 
Roseana fez questão de indicar Laura 

Amélia Duailibi, uma poetisa que é sua 
amiga de infância (secretária de Cultura); 
Roberto de Pádua Macieira (secretário de 
Indústria e Comercio); e Lino Antônio 
Moreira (secretario de Planejamento). Ze
quinha indicou José de Ribamar Araújo 
(secretário de Governo) e Evandro Bcssa 
Fialho (auditor-gcral do estado). E Fer
nando indicou Clodomir Paz (secretário de 
Minas e Energia) c Carlos Nayro Coelho 
(secretário de Abastecimento). 

No Maranhão, os três jovens Sarney 
são conceituados como bons políticos, mas 
se notabilizam em áreas diferentes. Rosea
na cultiva os intelectuais de esquerda, 
Zequinha corteja as bases partidárias e 
Fernando faz prosperar os negócios da 
família — administra as oito emissoras de 
rádio, as duas televisões e o jornal dos 
Sarney. Ele é hoje o mais poderoso ho
mem de imprensa no Marannào. O poder 
?iue eles naturalmente adquiriram como 
ilhos do presidente da República é dividi

do igualitariamente. 
"Eles mandam em todas as reparti

ções, têm todas as concessões que dese
jam, são sócios de tudo. No Maranhão, 
todo mundo tem medo deles", diz o depu
tado Vieira da Silva, até hoje magoado 
forque, por intervenção de Roseana, o 

>cntcl fechou durante 135 dias a TV 
Ribamar, de sua propriedade, a partir de 
setembro do ano passado. A TV foi fecha
da porque, durante a campanha eleitoral, 
divulgou ofensas à família do presidente. 
Mas se um inimigo depõe assim contra os 
Sarney, um outro adversário fala com mais 
isenção: "Os meninos são populares por-

3ue têm carisma mesmo. Mas que eles 
ominam o estado, dominam", diz o depu

tado Haroldo Sabóia (PMDB-MA). 

Brasilia — Luciano Andrade 

*>L 
as!* 

% 

1 

Fernando é o mais discreto "y^equinha" é candidato 


