
Sarney acusado de 
tramar hostilidade 

BRASILIA — 0 candidato ao 
PDS, Deputado Paulo Maluf, 
acusou ontem o Senador José 
Sarney e sua família de plane
jarem atos de hostilidade con
tra ele no Maranhão. 

— Sarney contratou merce
nários, com o conhecimento de 
Tancredo Neves, para me im
pedir de apresentar meu pro
grama de Governo no Mara
nhão. Tancredo e Sarney não 
têm programa definido e deve
riam utilizar seu tempo para 
divulgar suas idéias e não para 
promover atos de hostilidade 
— disse Maluf. 

Maluf também acusou o Go
verno do Maranhão de estar 
"atentando contra a liberdade 
de locomoção". Ele se referia 
às informações obtidas pelo 
coordenador de sua campanha, 
Calim Eid, de que as empresas 
de transporte maranhenses es
tavam sendo praticamente im
pedidas de fretarem ônibus pa
ra malufistas, sob pena de per
derem a concessão do Gover-
no. 

A RESPOSTA: 
£ PROVOCAÇÃO 

O Senador José Sarney con
siderou as acusações "levianas 

? e sórdidas" e disse que pare-
V ciam provocação. 
^ ^ — Isto demonstra o perigo a 

que estamos expostos se o se
nhor Paulo Maluf for eleito Pre
sidente da República. Se ele faz 
isto em campanha eleitoral, o 
que não faria como Presidente, 
com todo o instrumental do Go
verno à sua disposição? — per
guntou. 

Sarney disse ter informa
ções de que correligionários de 
Maluf estão aliciando homens 
no interior do Maranhão e em 
outros Estados para formar 
uma guarda pessoal para o can
didato, durante a visita de hoje. 

Em São Luís, o Governador 
Luiz Rocha ficou revoltado ao 
saber que seu nome estava sen
do envolvido em possíveis hos
tilidades contra Maluf. 

— Calim Eid tem sido um dos 
maiores responsáveis pelas se
guidas perdas de votos do De
putado Paulo Maluf. Ele tem de
monstrado ser um excelente 
aliciador de pessoas, mas um 
péssimo conquistador de votos 
— afirmou. 

O Governador chegou a con
fidenciar a assessores que po
deria não receber Maluf em au
diência e garantiu que as decla
rações de Calim Eid contradi
zem suas determinações ao Se
cretário de Segurança e ao Co
mandante da Polícia Militar pa
ra garantirem a segurança do 
candidato. 


