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O ISTAÔO DÊ S. PAULO — 3 

Rio teme que o vice 
seja um 'acadêmico' 

RIO 
AGÊNCIA ESTADO 

A presença de José Sarney no 
\ palco sucessório, pleiteando a Vi-

ce-Presidência da República, na 
chapa Tancredo Neves, tem des
norteado e não pouco a opinião 
pública do Rio de Janeiro, nota-

' damente a de certos meios empre
sariais, políticos e intelectuais. 

Estranha-se aqui não mais a 
vertiginosa ultrapassagem do po
lítico maranhense, do situacionis-

i mo extremado à vanguarda de 
; oposição, mas a súbita e inespera-
i da aclamação com que a esquerda 
t radical homenageou a sua guina-
V da de 180 graus. 
\ Interroga-se, sem resposta, o 
! motivo de tão estranha "reabsor-
\ ção" do senador pelos seus compa
nheiros de aventura marxista da 

.< juventude, aventura jamais pou-
i pada pela crítica contundente do 
\ velho e falecido adversário, sena-
•; dor Vitorino Freire. 

A perplexidade é tamanha que 
\ até mesmo um seu colega da Aca
demia Brasileira de Letras, minei-

i ro conhecido pela amenidade de 
\ suas posições e pela habilidade 
com que maneja seus próprios 

1 conceitos sobre pessoas, coisas e 
j animais, jornalista Otto Lara Re
sende, teria desabafado através 
desta ríspida frase: "Sarney será 
vice-presidente da República com 

i os mesmos méritos com que entrou 
\ na Academia, ou seja, nenhum". A 
\ frase foi publicada por um vesper-
\ tino local, sem nenhum desmenti-
• do até agora da parte do indigita-
l do autor. 
I Ao contrário do governador 
I Tancredo Neves, cujas declara

ções o fazem crescer na conftan-
. ça nacional, inspirando maior so-
i lidez a cada um dos seus novos 
\ pronunciamentos, Sarney não dis-
, se nada, até o momento, que haja 
> causado alguma impressão, mes-
, mo molestadora, aos segmentos da 
\ sociedade brasileira. 
4 Existem, contudo, aqueles que 
) vêem nele um personagem digno 

de admiração e respeito. E não 
1 concordam com a torpe e gros
seira acusação dos seus adversá
rios do Maranhão de que muita 
coisa é discutível ao longo da sua 
brilhante carreira, a começar pelo 
seu nome de registro civil originá
rio, José Ribamar de Araújo Cos
ta, alterado posteriormente para 
José Sarney Costa, um apelido de 
antecedentes britânicos bem apre
ciados em São Luís. 

Seus admiradores insistem no 
argumento de que sua atual postu
ra política é das mais corajosas, 
confiantes e inabaláveis. Além de 
altamente desafiadora para com 
os donos do poder no Brasil, so
bretudo quando se sabe que o ex-
presidente do PDS é, há longos 
anos, um dos mais bem nutridos e 
amamentados chefes estaduais do 

tsituacionismo, no País, um dos 
mais queridos afilhados dos deu
ses, concedentes de cargos e mor
domias. 

Se Sarney, na verdade, não 
fosse esse homem assim tão des
prendido e sem ambições, ele não 
seria capaz de enfrentar, sobran-
ceiro e audaz, a ira desses mesmos 
deuses da prodigalidade e da for
tuna. Filiando-se, como já o fez, à 
chamada Frente Liberal, que hoje 
respalda a oposição, Sarney tem 
muito mais — muito mesmo — a 
perder do que a ganhar. 

Uma possível expedição puni
tiva do governo federal contra a 
fértil e adubada roça do parla
mentar maranhense não poderia 
ser mais desastrosa para ele. Pior 
desventura ainda, se reforçada 
por um eventual reforço de anti
gos correligionários de Sarney, no 
Maranhão, que se conservam fiéis 
ao PDS. 

Pois é necessário lembrar no-
vãmente que as perdas do senador 
seriam simplesmente (ou quase) 
irrecuperáveis. Seu filho, José 
Sarney, é deputado federal do 
PDS, tendo votado a favor das 

eleições diretas, quando o pai sa
bidamente votou contra. Outro fi
lho, Fernando Sarney Costa, exer
ce a presidência das Centrais Elé
tricas do Maranhão (Cemar), o 
equivalente ã Light e à Cemig. Sua 
filha, Roseana Sarney Murad, é 
chefe da representação do seu Es
tado, em Brasilia, mas desfrutan
do status de secretária de gover
no, enquanto seu marido, Jorge 
Murad, é um dos diretores da Cai
xa Econômica Federal, um das 
mais cobiçados cargos e altos sa
lários do País. E o Planalto, que 
destino estará reservando ao se
nhor Murad? 

Evanâro Sarney Costa, irmão 
do senador, é conselheiro do Tri
bunal de Contas do Maranhão, o 
mais alto salário do Estado, equi
parado somente ao de desembar
gador. Seu tio, Albérico França 
Ferreira, é também conselheiro do 
TC, enquanto outro irmão, Ivan 
Sarney Costa, é delegado, no Ma
ranhão, do Instituto do Patrimô
nio Histórico e Artístico Nacional 
(MEC). Murilo Sarney Costa, ain
da irmão, é, além de auditor do 
Estado, presidente da empresa 
Maratur, a Embratur maranhen
se. Maria da Conceição Costa, sua 
irmã, chefe de departamento no 
INPS; seu marido, Wilson Vale, 
alto funcionário (afastado) do 
IffPS em São Luiz (onde chefiou a 
delegacia, até 1980). Tito Soares, 
cunhado do senador, é titular do 
cartório do Terceiro Ofício, em 
São Luiz, um dos mais opulentos 
do Estado. Deco Soares, sobrinho, 
filho de Tito, é vereador na capi
tal. Roberto Macieira, cunhado de 
José Sarney, é secretário da In
dústria e do Comércio do governo 
Luiz Rocha. O primo, Albérico 
Ferreira Filho, é deputado esta
dual Outro irmão, Ernanl Furta
do Costa, assessora o reitor da 
Universidade Federal do Mara
nhão. Um primo, José Ribamar de 
Araújo Souza, suplente de deputa
do pelo PDS, foi nomeado técnico 
de arrecadação do Ministério da 
Fazenda. Um sobrinho, Evandro 
Sarney Costa Filho, é fiscal de 
rendas do Estado, o melhor cargo 
do serviço público no Maranhão. „ 
Conceição Sarney Costa, sobri
nha, exerce por sua vez as funções 
de assessora do presidente do Ins
tituto de Previdência do Estado. 
Oswalão Costa Filho, sobrinho, 
preside o referido Instituto de Pre
vidência. E, finalmente, Maria Lú
cia Ferreira (prima do senador) € 
a&sessora da presidência de uma 
financeira do Estado, a Cia. Pro
gresso do Maranhão, Crédito, Fi
nanciamento e Investimento. 

A seu favor, dentro mesmo do 
PMDB e de outros partidos da 
oposição, Sarney tem a seu crédito 
(ele próprio o tem revelado, para 
surpresa dos seus ex-companhet* 
ros de bancada) o fato de haver 
protestado, em 1968, contra o AIS, 
ano que afirma ter sido o mais 
difícil da sua vida, pois achava 
que "ia ser deposto e preso". Não 
tomou, no entanto, conhecimento 
das torturas, segundo confessou a 
uma revista, porque "nós vivía
mos muito isolados" (nós é o Con
gresso Nacional). 

É possível, segundo os mais 
íntimos'do senador, no Rio, que o 
"imortal" Otto Lara tenha sido 
cruel em demasia com esse valen
te homem público do Maranhão, 
por alguns considerados "um poe
ta torturado". 

Ele, Sarney, tem demonstrado, 
claramente, não haver realmente 
nascido para segurar alça de cai
xão de defunto. Faro, aliás, é o que 
não lhe falta. Ele próprio o confes
sa em seu livro de versos (o sena
dor agora está pintando telas, nas 
horas vagas), sob o crestante e 
lancinante título "Marimbondos 
de Fogo", que, de repente e não 
mais que de repente, "o tempo es
tava podre e Unha cheiro azedo de 
garapa". 

E isso ai 
N.M. 


