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MACAPÁ — Após quase um mês 
de espera, o ex-Presidente José Sar
ney desembarcou ontem à tarde no 
Amapá, para começar sua campanha 
eleitoral ao Senado, faltando 45 dias 
para a eleição. Na véspera, Sarney 
aparecera pela primeira vez no horá
rio gratuito, sem fazer discurso. Sua 
fala foi substituída por um clip de 12 
minutos, no qual, ao som de uma 
música do cantor e compositor Luís 
Vieira, apareceram cenas incomuns 
numa campanha no Amapá: imagens 
de Sarney ao lado de personalidades 
mundiais como George Bush, Fran-
cois Mitterand, Mikhail Gorbachev e 
o Papa João Paulo II. 

Entre as personalidades nacionais, 
também uma surpresa: ele apareceu 
,ao lado do Governador do Rio, Mo
reira Franco, e do Presidente do 

PMDB, Deputado Ulysses Guima
rães, partido pelo qual Sarney é can
didato. Ambos não falam com o ex-
Presidente desde que ele deixou o 
Governo. Foi o PMDB de Ulysses e 
Moreira que negou a Sarney legenda 
no Maranhão, forçando-o a desem
barcar no Amapá, onde disputa com 
17 candidatos a vaga de senador por 
oito anos. Os que ficarem em segun
do e terceiro lugares preencherão as 
duas vagas de quatro anos. 

A chegada de Sarney a Macapá — 
protelada por causa dos pedidos de 
impugnação, sob a alegação de que 
não tinha domicílio eleitoral no pra
zo legal — foi mais discreta do que a 
passagem do cargo de Presidente a 
Fernando Collor: ele não quis festa e 
dispensou as carreatas. Hoje, no pri
meiro dia de candidato, troca o pa
lanque por uma missa na Catedral 
Metropolitana, cujo padroeiro, coin
cidentemente, é seu homônino — 

começa 
senador 

São José. Comício, ele só fará a par
tir do próximo fim de semana. 

Depois de Sarney, o mais conheci
do é o ex-candidato à Presidência 
Antônio Pedreira (PT do B). Pedrei
ra, que na campanha presidencial 
atacou Sarney, admite agora uma 
dobradinha com o ex-Presidente pa
ra tentar assegurar uma das duas 
vagas de mandato de quatro anos. 

Mas o principal concorrente de 
Sarney é o empreiteiro paranaense 
Henrique Almeida, do PFL, dono da 
construtora CR. Almeida, que patro
cina a campanha a Governador do 
candidato do Deputado federal Aní
bal Barcellos, apontado pelas pesqui
sas como favorito. Os políticos do 
Amapá informam que Henrique é 
amigo pesssoal de Sarney, mas o em
presário nega essa amizade, embora 
também evite, pelo menos por en
quanto, fazer qualquer crítica ao seu 
concorrente. 


