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Sarney volta ao Brasil com seu grupo 
político sob ameaça de implosão 
César Felício 
De São Paulo 

Prevista para hoje, a volta ao 
Brasil do ex-presidente e senador 
José Sarney (PMDB-AP), que está 
em Paris, é vista pelo grupo sar-
neyzista como a ultima esperan
ça de se evitar a cisão no bloco, 
com o rompimento definitivo do 
governador do Estado, José Rei
naldo Tavares, com sua anteces
sora, a senadora Roseana Sarney 
(PFL-MA). 

A crise política no Maranhão 
teve como estopim diferenças 
pessoais entre Roseana e a esposa 
de José Reinaldo, Alexandra, é 
alimentada pela situação econó
mica do Estado e pela sucessão 
estadual em 2006 e atingiu seu 
auge nos últimos dias, em razão 
da eleição em São Luís: José Rei
naldo apoia a reeleição de Tadeu 
Palácio (PDT), que faz oposição 
ao grupo Sarney. Roseana apoia o 

cunhado , Ricardo Murad (PSB). 
Até o momento, Sarney não in
terferiu e a expectativa de aliados 
de Roseana e do governador é 
que ele arbitre o conflito. 

Na semana passada, o cancela
mento da visita da ministra das Mi
nas e Energia, Dilma Roussef, ao 
Maranhão, irritou José Reinaldo, 
para quem houve interferência da 
senadora na decisão da ministra. O 
governador deu uma longa entre
vista a uma televisão local, na últi
ma quinta-feira, onde fez um ba
lanço demolidor do governo de 
Roseana e deixou implícito que o 
grupo sarneyzista está sabotando 
sua administração. 

"O Estado pagava 13% de sua 
receita com dívida em 2001, em 
2002 passou a 14%, em 2003, 
18%. Isto significa R$ 423 mi
lhões, quase o valor que foi ven
dida as Centrais Elétricas do Ma
ranhão. Tomaram 30% da capaci
dade de endividamento do Esta

do . Não posso tomar um tostão 
emprestado para ajudar ne
nhum setor. Isto resultou no Es
tado mais pobre da federação. 
Temos R$ 180 milhões de emen
das no Orçamento, e sabe quanto 
veio? R$ 1 milhão". 

Em editorial do jornal "O Esta
do do Maranhão", dirigido pelo 
irmão da senadora, veio o contra-
ataque. "Muitos se surpreende
ram com o governador José Rei
naldo, que após 844 dias de ad
ministração tenta responsabili
zar o governo anterior pela crise 
financeira que tomou conta do 
governo dele", consta no texto 
publicado sexta-feira. 

Vice-govemador no segundo 
mandato de Roseana, José Reinal
do assumiu o cargo em 2002 e foi 
reeleito este ano, não podendo 
concorrer novamente em 2006. Ao 
tentar influir em sua própria su
cessão, José Reinaldo esbarrou 
com indícios de que Roseana Sar

ney deseja voltar ao cargo dentro 
de quatro anos, ou pelo menos 
controlar o processo da monta
gem da chapa majoritária. 

Ao atacar Roseana, segundo 
admitem aliados da senadora, 
José Reinaldo conseguiu ganhar 
uma estatura política que as ur
nas não lhe deram, já que o go
vernador maranhense é o único 
do País que chegou ao cargo sem 
a maioria absoluta dos votos. Foi 
proclamado vencedor depois de 
um primeiro turno, quando a 
Justiça Eleitoral declarou nula a 
candidatura de Ricardo Murad, à 
época formalmente rompido 
com a família, em razão do seu 
parentesco com Roseana. Os vo
tos de Murad foram anulados, 
deixando José Reinaldo com a 
maioria dos votos válidos. Oi 
rompimento torna o governador 
uma esperança para que a débil 
oposição maranhense consiga 
ganhar espaço político. 


