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^amey anuncia que 
vai recorrer ao STF 
contra impugnação 

BRASÍLIA — O ex-Presidente José 
Sarney revelou ontem a disposição 
de recorrer ao Supremo Tribunal Fe
deral (STF) da sentença do Tribunal 
Superior Eleitoral que impugnou sua 
candidatura ao Senado pelo Amapá. 
Sarney, que passou o dia reunido 
com advogados, disse que a decisão é 
uma imposição do PMDB do Amapá, 
que vai apelar a todas as instâncias 
para manter sua candidatura. 

O ex-Presidente não quis antecipar 
os termos de seu recurso ao STF e 
disse que vem recebendo apoio e so
lidariedade de políticos, inclusive an
tigos adversários, cujos nomes não 
quis revelar. Segundo um dos fun
cionários do seu escritório em Brasí
lia, desde que o TSE impugnou sua 
candidatura, na noite de terça-feira, 
"os telefones não param de tocar". 

— A solidariedade nos conforta e, 
junto com o apoio do povo e dos par
tidos do Amapá que lançaram mi
nha candidatura, nos estimula a 
prosseguir na luta — disse Sarney. 

Ele deve retomar sua campanha 
nos próximos dias, tão logo seus ad
vogados apresentem o recurso. O ex-
Presidente evitou falar de sua expec
tativa em relação ao julgamento no 
STF, limitando-se a observar que 
confia na Justiça. 

O Presidente do PMDB do Amapá, 
Raimundo Azevedo Costa, informou 
que, tão logo o STF resolva a ques
tão, o ex-Presidente será recebido 
novamente em festa no Estado. 

— Não queremos explorar o ex-
Presidente como vítima, mas o povo 
do Amapá sabe que somente o deses
pero dos derrotados é que leva pes
soas a tentar impedir de ser candida
to justamente quem propiciou a 
realização das eleições mais limpas e 
tranqüilas de da nossa história. 

Azevedo Costa nem quis analisar a 
hipótese de Sarney — caso seu re
curso não seja acolhido pelo STF — 
vir a substituir Bernardo Rodrigues 
como candidato ao Governo. 

Impugnação 
de Sarney 

A IMPUGNAÇÃO da candidatu-
ra do ex-Presidente José 

Sarney ao Senado pelo Estado 
do Amapá faz pensar. 

M Ã O houve problemas para o 
registro, por exemplo, da 

candidatura de João Lira, que, 
no exercício do mandato de se
nador por Alagoas, disputa ago
ra vaga no Senado pelo Estado 
de Roraima. O mesmo quanto 
ao registro de um filho do Mi
nistro Bernardo Cabral e de tan
tos outros que, por uma razão 
ou por outra, decidiram candi
datar-se fora dos seus Estados 
de origem. 

A COLHIDO generosamente pe-
Io povo do Amapá, e com o 

mais alto índice nas pesquisas 
de opinião, José Sarney vê-se 
agora — por interpretação ex
cessivamente formal de legisla
ção autoritária — na iminência 
de não poder concorrer ao Se
nado. 

Çí MESMO José Sarney, que 
^ não devia concorrer porque 
seria impopular, parece agora 
ameaçado por ser popular. Cas-
sando-lhe o direito de apresen
tar-se ao veredito do povo, cas
sa-se também, ao povo do 
Amapá, o direito de votar no 
seu candidato favorito. 


