
mais consagração. 
"Sou, por temperamento, pela 

vida, um homem sem vaidade. O 
poder jamais passou pela cabeça 
nem jamais passará. As minhas vir
tudes, e as tenho, são as virtudes 
que são comuns ao povo brasilei
ro." As palavras são do presidente 
José Sarney, ao discursar de im
proviso, ontem em Vitória, logo 
após receber a comenda Jerônimo 
dos Santos, a mais importante do 
Espírito Santo. Antes, no Rio de 
Janeiro, ele participou das come
morações do Dia da Aviação de Ca
ça, tendo encerrado sua visita a Vi
tória presidindo a abertura do Se
minário Internacional de Café Ro
busta. 

A visita de Sarney a Vitória 
serviu também para atestar sua 
atual popularidade e até mesmo 

Ê
ara aproximar o PMDB do PFL. 
le manteve encontros separados 

com lideranças dos dois partidos, 
e, à sua saída do aeroporto de Goia-
beiras, o governador Gérson Cama-

ta, do PMDB, e o ex-governador Êl-
cio Álvares, candidato ao governo 
pelo PFL, conversaram demorada-
mente, pela primeira vez, desde aŝ  
eleições de 1982. ? g ÃBR 1988 

Durante a visita de cinco horas 
a Vitória, Sarney entregou, no Pa
lácio Anchieta, a comenda grã-cruz 
Ordem do Mérito Educacional ao 
senador do PMDB João Calmon. 

"Sou político, orgulho-me de 
ser político e no governo quero 
honrar e dignificar a classe políti
ca", disse ainda Sarney em seu dis
curso. Reiterou nunca ter imagina
do que pudessem recair em suas 
mãos "momentos de tanta riqueza 
histórica, de tantos desafios, de 
tantas dificuldades, mas também 
de uma grande presença e afirma
ção do povo brasileiro". 

Disse ser seu dever "consoli
dar o poder civil e poder, com aju
da de todos, iniciar uma nova etapa 
na história deste país. Uma etapa 
em que o povo seja o destinatário 

das mudanças ê~não uma massa ae 
manobra como ele tem sido ao lon
go de toda a história política do 
Estado". 

Acompanhado de parlamenta
res federais do Espírito Santo e de 
dona Marly, o presidente da Repú
blica desembarcou às 13h05 no ae
roporto de Goiabeiras. Foi recebi
do na pista pelo governador Gér
son Camata, todo seu secretariado 
e o prefeito de Vitória, Hermes La
ranja, e milhares de pessoas que o 
aplaudiram demoradamente. Ao 
chegar no Palácio Anchieta, Sar
ney e dona Marly tiveram dificul
dades para subir a escadaria por 
causa da multidão que gritava pa
lavras de incentivo. Do gabinete do 
governador, Sarney foi duas vezes 
até a sacada para saudar a multi
dão e receber os aplausos. 

Ainda no gabinete, ele recebeu 
o cientista Augusto Ruschi, que foi 
agradecer seu empenho para o tra
tamento a que se submeteu (paje-
lança) com o cacique Raoni e o pa
jé Sapaim, em fevereiro passado. 
Depois das cerimônias de entrega 
de comendas e de ser apresentado 
a lideranças sindicais e políticas 
do Estado, Sarney e comitiva segui
ram para a terceira ponte que liga 
Vitória ao continente, com uma pa
rada no parque de lazer Tancredo 
Neves, quando Sarney quebrou o 
protocolo, desceu do ônibus e foi 
abraçar crianças e populares que 
lá se encontravam. Sempre sauda
do entusiasticamente, Sarney re
tornou ao centro de Vitória para, 
no Palácio Carlos Gomes, abrir o 
seminário do café robusta. 

No Rio 
Sarney chegou à Base Aérea de 

Santa Cruz às lOh, acompanhado 
do chefe do Gabinete Militar, Bay-
ma Denys, de dona Marly e outras 
autoridades civis e militares para 
assistir às solenidades do Dia da 
Aviação de Caça e participar do 
coquetel, ao qual a imprensa não 
teve acesso. O presidente assistiu 
ainda à demonstração de ataque ao 
solo do avião supersônico AMX, 
produzido pela Embraer em asso
ciação com empresas italianas, 

Na ocasião, o ex-ministro da 
Aeronáutica, brigadeiro Nero 
Moura, foi condecorado pelo secre
tário da Força Aérea dos Estados 
Unidos, Edward Aldridge Jr. com a 
"Citação Presidencial para Unida
de" por "heroísmo em ação ocorri
da contra forças inimigas durante 
ou depois de 7 de dezembro de 
1941" (data do ataque japonês a 
Pearl Harbour). 

Depois de ouvir a ordem do dia 
do ministro da Aeronáutica, na 
qual ele defende os princípios da 
liberdade, da igualdade e da de
mocracia Sarney conversou com o 
virtual candidato do PMDB ao go
verno do Rio, senador Nelson Car
neiro, hipotecando-lhe seu apoio V 


