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Sarney é um político 
patrimonialista 
Artur Virgílio (AM) 
líder do PSDB no Senado 

sfc 
* - í 

^ ^ ^ ^ ^ k ^ ^ ^ ^ K ^ | 

64 
0 filé minhon do Maranhão 
é todo de Sarney 
Domingos Dutra 
presidente do PT-MA 
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A REPÚBLICA DO CACIQUE 

Os firmes 
tentáculos 
de Sarney 
Mesmo acuado pela crise no Senado, peemedebista 
comanda uma vasta teia de indicações no poder público 
Luciana Abade 
BRASÍLIA 

Mais de R$ 52 bilhões. Esse é o 
montante de recursos previstos no 
orçamento de 2()09 para os seis mi
nistérios que estão sob o domínio do 
PMDB - Minas e Energia, Inte
gração Nacional, Comunicação, 
Agricultura, Defesa e Saúde. Mais do 
que a quantidade, a qualidade dos 
cargos a que se tem acesso são fun
damentais para medir o poder de um 
político. Por isso, apesar de toda a 
crise que vive na presidência do 
Senado Federal, o maior cacique do 
PMDB, o senador José Samey (AP), 
está longe de perder o poderio. 
Agências reguladoras, fundos de pen
são, autarquias. E impossível calcular 
o tamanho dos tentáculos de Samey 
nos órgãos públicos brasileiros, prin
cipalmente pela maneira "clandes
tina" que atua na hora de indicar seus 
afilhados políticos, segundo afirma 
um cacique do PSDB. 

- Lula e Dilma dizem que pre
cisam do PMDB para governar. 

Mas o Ministério de Minas e Ener
gia é mais que o suficiente para pagar 
essa dívida política - afirma o pre
sidente do PT no Maranhão, de
putado Domingos Dutra. - O go
verno, no entanto, está pagando 
essa dívida a peso de ouro. O 
PMDB só tem o pudim. Eles têm 
ainda a presidência da Câmara e do 
Senado. E nós temos que ficar nos 
humilhando. 

Menina dos olhos 
O ministério de Minas e Energia 

é a menina dos olhos de Samey. O 

Í
>arudo recebeu a pasta de porteira 
èchada. E foi justamente nesse mi

nistério que o peemedebista teve um 
dissabor o afastamento do ex-mi-
nistro Silas Rondeau, que pediu de
missão do cargo depois dê ter sido 
investigado pela Policia Federal du
rante a operação Navalha por fa
vorecer a empreiteira Gautama em 
uma licitação do programa Luz para 
Todos. Afastado do ministério, 
Rondeau exerce hoje a função de 
conselheiro na Administração da Pe-

trobras, onde recebe mais que um 
ministro de Estado para participar de 
reuniões mensais. 

O Ministério das Comunica
ções, com orçamento para 2009 de 
R$ 270 milhões, também é bem 
quisto por Samey. A família do 
senador é dona da concessão da TV 
Mirante, a retransmissora da TV 
Globo no Maranhão. A TV está no 
ar desde 1987. 

De maneira geral, as indicações 
de Samey são para os órgãos de 
infraestrutura, que geram as grandes 
obras e, consequentemente, trazem 
os grandes financiadores de cam
panhas. E o que afirma o senador 
Artur Virgílio (PSDB-AM), autor 
de denúncias contra o presidente do 
Senado no Conselho de Ética. 

—Sarney representa uma política 
que não cabe mais no país - destaca 
o líder - Um político patrimo
nialista que faz questão de cargos de 
R$ 2.700. (Uma referência ao car
go ocupado pelo ex-namorado da 
neta de Sarney, Henrique Bernar
des, noemado por ato secreto). 

EDSON LOBÃO -
0 Ministro de 
Minas e Energia 
está à frente de 
um ministério 
com orçamento 
anual de R$ 0,53 
bilhão. A pasta 
veio de porteira 
fechada 


