
O Sarney está demonstrando a 
maior lealdade e a maior digni
dade no exercício da Presidên

cia da República. Isto não me sur
preende, porque, apesar das diver
gências, o conheço há 20 anos e sei 
de seu caráter. Não é como certos 

1 políticos que estão posando de de-
| mocratazinhos por aí. Este recado 
| do ex -p res iden te da R e p ú b l i c a 
j João Figuei redo, t ransmit ido pelo 
| repó|rter da TV Globo — Pedro Ro-
j gério — ao presidente José Sarney, 
l quebrou a rot ina t ranqüi la no iní-
i cio da tarde de ontem dos repórte-
' res que cobrem as atividades do 
! Palácio do Jaburu. 

Segundo Pedro Rogério, que 
! foi o mensageiro do recado de Fi-
I gueiredo — que embarcou, ontem, 
: para Los Angeles, Estados Unidos 

— o presidente Sarney ficou bas-
; tante surpreso e gratificado com o 
| comentário do ex-presidente e dis-
1 se: "É muito importante um elogio 

desses, vindo de um ex-presiden-
! te". 

Permanecer a postos, em Bra
sília, aguardando o desenrolar dos 

; acontecimentos. Nãp é uma ordem, 
nem um pedido. É a insinuação 
que o presidente interino José Sar-

• ney está fazendo a todos os minis
tros que o procuram, por telefone 
ou pessoalmente, para obter maio
res informações sobre a saúde do 
presidente Tancredo Neves e pe
dir instruções sobre como se de
vem comportar neste momento. 

Nelson Ribeiro, ministro de 
Assuntos Fundiários, interpretou a 
insinuação como uma ordem — se
gundo admitiu mais tarde — e on
tem às 8h35 já estava no Palácio do 
Jaburu, após chegar de Belém. Já 
para Paulo Lustosa, da Desburo-
cratização, "a sede política do País 
é aqui, e é aqui que todos nós deve
mos ficar", justificou ao sair do Pa
lácio do Jaburu. 

Sarney beija Cristo 
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0 presidente interino, José" 
Sarney, acordou preocupado, e as
sim permaneceu até o final do dia. 
Na noite anterior, dormira menos 
de sete horas. Foi deitar-se tarde, 
depois de uma da manhã, quando, 
após o último telejornal, juntou-se 
à sua mulher, dona Marly, sua filha 
Roseana e seu genro Jorge Murad, 
para rezar pelo restabelecimento 
de Tancredo Neves. 

Às 8h40 José Sarney já estava 
recebendo a primeira visita do dia, 
a do ministro Nelson Ribeiro. 

O presidente interino chegou a 
falar diretamente com dona Riso-
leta, ontem às llh, quando, extre
mamente emocionado, embargou a 
voz *-,mo se fosse chorar, segundo 
o relato de seu porta-voz, Fernan
do César Mesquita. Sua filha Ro
seana, neste momento, pegou o te
lefone das mãos do presidente in
terino para manifestar a solidarie
dade de toda a família Sarney a 
dona Risoleta Neves. 

JORNAL DA TARDE 
A missa 

Às 15 horas ele foi à igreja D. 

Bosco, para orar pelo restabeleci
mento do presidente Tancredo Ne
ves, acompanhado de sua mulher e 
familiares. Na entrada, ele expli
cou que "como homem de fé, e eu 
tenho muita fé, tenho esperança na 
recuperação do presidente Tan
credo Neves, como, aliás, todos os 
brasileiros". No momento destina
do à adoração do Cristo na cruz, 
José Sarney foi o primeiro a levan
tar-se para, de joelhos, beijar os 
pés da imagem de Cristo. 

Nas orações pelos governantes 
e pelos doentes, o celebrante pe
diu pelo restabelecimento do pre
sidente Tancredo Neves e rezou 
em favor da "democracia plena". 
"Oremos por todos os governantes: 
que o nosso Deus e Senhor, segun
do sua vontade, lhes dirija o espíri
to e o coração para que todos pos
sam gozar da verdadeira paz e li
berdade" — dizia o trecho da . 
oração. 

O líder do governo na Câmara, 
deputado Pimenta da Veiga (MG), 
desde quinta-feira em Brasília por 
solicitação do presidente em exer
cício, José Sarney, passou toda a 
tarde de ontem em conversações 
no Palácio do Jaburu. 

E reuniu-se ainda em sua resi
dência com os ministros CarlQ.s 
SanfAnna , da Saúde, e Affonso 
Camargo, dos Transportes, para 
avaliação do quadro político-insti-
tucional. Os três políticos do PMDB 
reafirmaram o compromisso de 
adotar a estratégia política de Tan
credo Neves — a eleição da Assem
bléia Constituinte em novembro de 
1986. Sobre o impedimento mais 
prolongado do presidente eleito, 
os dois ministros e o líder confir
maram o apoio à solução constitu
cional — Sarney no exercício dá -
Presidência. "Quanto a isso, ne-
nhuma dúvida" — garantiu Pimeri- ' 
ta da Veiga. 


