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Um novo^ livro de Sarney % 
vem aí: o diário de um presidente. 

V-,y!Ulll\V í l > S > n ^ 

O presidente José Sarney está 
bastante adiantado na confecção 
de um novo livro, que ficará pronto 
no dia 15 de março, quando deixar 
o Palácio do Planalto: seu depoi
mento contando como foram os 
cinco anos de governo. "Não é o 
diário de um colegial", avisa logo o° 
assessor para assuntos culturais, 
Virgílio Costa. "São suas memórias, 
o depoimento dele na época da 
presidência". 

Sem sequência cronológica, 
o diário do presidente está sendo 
escrito em forma mista, à maquina 
ou à mão, e faz parte do projeto de 
reunir os discursos, conversas ao 
pé do rádio, as fotografias e char-
ges que Sarney fez ou é a persona
gem principal nos cinco anos de 
governo. Será o primeiro depoi
mento pessoal longo de um presi
dente da República brasileira escri
to de próprio punho. 

No Planalto, as cha;:ges das 
quais Sarney é personagem são co-
lecionadas e encadernadas com ca
pas vermelhas. O mesmo está sen
do feito com o diário de Sarney. 
Osvaldo Carvalho leva ao Departa
mento de Imprensa Nacional (DIN) 
as folhas do diário para qt|e as bor-

UMA 
RELÍQUIA 

. PARA ELE 
Para comemorar os 59 anos do 

presidente Sarney, completados 
ontem, os ministros o presentearam 

com um documento original assinado 
peto inconfidente Thomaz António 

Gonzaga, datado de 1786. O 
valor da relíquia não foi revelado, 
mas a ideia de comprá-lo partiu do 
chefe do Gabinete Civil, Ronaldo 
Costa Couto. À noite, políticos e 

familiares estiveram no Alvorada 
para cumprimentar o presidente. 

das sejam douradas. É um trabalho 
parecido com o que é realizado nas 
agendas de luxo. 

Aos 36 anos, dois de Planalto, 
Osvaldo tenta negar sua participa
ção no acabamento das memórias 
do presidente, mas titubeia: "Não 
sei de nada. Isso é coisa do próprio 
gabinete". O trabalho no DIN está 
sendo feito sigilosamente. 

No esforço de resgatar suas 
próprias lembranças, o escritor Jo
sé Sarney, autor de Marimbondos 
de Fogo, conta com a ajuda de um 
pequeno gravador. Todos os dias, 
no final das audiências e reuniões, 
o presidente dita para o gravador o 
que aconteceu naquelas 24 horas. 
"O livro estará pronto quando ter
minar o governo", anuncia Virgílio, 
deixando um certo ar de mistério: 
"Só não sei é se será publicado". 
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