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Maranhão reelege Sarney para o Senadcí 
São Luís — Assegurada a 

eleição para a C a m a r á 
federal de dois novos nomes 
da política, maranhense — 
Edson Lobão e Edvaldo Ho
landa, ambos da Arena — 
a composição da bancada 
do Estado deverá ter 10 
deputados da Arena e dois 
do MDB, como previam as 
pesquisas de antes da elei
ção. Esta possibilidade não 
é adeita pelo MDB, que 
•anuncia, ainda, a eleição 
garantida de Freitas Diniz 
e Jackson Lago, este, um 
autêntico. 

O Senador José Sarney 
(Arena-MA) vence as elei
ções no Maranhão para o 
Senado, com uma diferença 
dle mais 10 mil votos contra 
seu principal opositor, o 
candidato do MDB, José 
Mário Ribeiro da C o s t a , 
cuja votação em São Luís 
chegou a perseguir bem de 
perto — o candidato da 
Arena mais v o t a d o . O 
Segundo lugar pertence ao 
candidato da Arena-2, João 
Américo de Sousa, do grupo 
do atual Governador Nunes 
Frere. • 

Na Capital ido E s t a d o , 

num total de 42 urnas apu
radas, era muito pequena a 
diferença de votos a favor 
do candidato da Arena-1, is
to é, 4 mil 734 para Sarney 
e 4 mil 704 para José Mário. 
A situação eleitoral n a 
Capital, porém, ainda não 
se definiu de modo irrever
sível. 

Talvez hoje, com a pos
sível aceleração das apura
ções, o quadro eleitoral se 
defina claramente na Capi
tal, com relação ao Senado. 
Em tlermos gerais, José Sar
ney lidera a votação para 
o Senado. 
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Os mais votados 

Epitácio Cafeteira Magno Bacela 

3 950 
253 

077 000 
54 042 

r 
Jackson Lago Edvaldo Holanda 
Freitas Diniz Edson Lobão 

; 

Uma biografia corri 
eleições diretas 

Reeleito com a facilidade 
esperada, é possível que o 
Senador José Sarney acabe 
presidente d o Congresso. 
Mas essa é uma pretensão 
que aparentemente não 
tem; como não tinha, tam
bém, a intenção de ser re
conduzido ao Senado. Sua 
aspiração, como chegou a 
declarar antes da escolha 
dos futuros governadores, 
era, voltar ao Governo do 
Maranhão, "missão que eu 
já exerci e para a qual me 
sinto muito mais preparado 
do que quando tive essa, 
ventura em 1965". 

Quando teve essa ventu
ra, Sarney (que na verdade 
não se chama Sarney, mas, 
sim, como muitos mara
nhenses, José de Ribamar) 
praticamente baniu do Es
tado o vitorinismo, corrente 
política que seguia a orien
tação e as ordens do fale
cido Senador Vitorino Frei
re, um dos grandes caciques 
nacionais do PSD. Sua ree

leição parece agora infligir 
uma derrota definitiva aos 
remanescentes vitorinistas, 
liderados pelo atual Gover
nador Nunes Freire. 

Em 1965, eregeu-se Gover~ 
nadot em eleição direta, a 
última para o cargo. Con
sidera tão importante esse 
dado de sua biografia poli
tica que fez questão, em 
1975, de comemorar o déci
mo aniversário do feito com 
um comício em São Luvs, 
ainda que tivesse, nesse dia* 
uma audiência marcada 
com o Presidente da Repú
blica. Pouco depois, resumi
ria numa frase a sua atua* 
ção no Governo: "Não del~ 
xei dívidas, deixei obras." 

José Sarney foi o relator 
do projeto de reformas poli
ticas do Presidente Geisel 
Defende o que chama de 
uma democracia com Uber
dade, pois na sua opinião 
"sem liberdade o homem e 
apenas uma aspiração de 
engordar" 

é? 


