
Sarney visitou Pinheiro e Imperatriz pura inaugurar obras 

•JORNAL DE BRASÍLIA 

;êv e amauaido na 
cidade em que nasceu 

Pinheiro-MA — O presidente 
José Sarney visitou ontem sua ci
dade natalí Pinheiro. Foram cinco 
horas de estreito contato com seus 
conterrâneos, inaugurando estra
da, escola e hospital, além de assis
tir missa em sua homenagem e vi
sitar um projeto de irrigação. 

Mas o ponto alto de sua passa
gem pela cidade foi a manifestação 
popular de aproximadamente cinco 
mil pessoas, na praça que tem o 
seu nome. Depois dos discursos do 
prefeito local, Manoel Paiva, do 
ministro da Educação, Carlos 
SanfAnna e do vice-governador do 
Estado, João Alberto, foi a vez do 
presidente ser Ovacionado com 
aplausos quando anunciaram seu 
discurso. 

Sarney disse que era devedor 
de uma visita como presidente da 
República, para reencontrar a fé e 
a solidariedade que nunca falta
ram ao povo de Pinheiro. Mais que 
isso, afirmou que o poder não con
seguiu lhe mudar em nada o espíri
to, e que ele continuava com a mes
ma humildade, posto que lhe foi 
dado um destino difícil: de lutas e 
sacrifícios. 

Para demonstrar sua emoção 
com o retorno à terra natal, o presi
dente citou o escritor russo Máxi
mo Gorki que, depois de andar pelo 
mundo inteiro, respondeu ao ques-
tionamento do que achava mais bo
nito, dizendo: o batente de sua ca
sa, em sua aldeia natal. 

Liberdade 
A exemplo do que tem afirma

do em seus últimos pronunciamen
tos, o presidente destacou que nes
ses cinco arios de sua administra
ção o Brasil teve o governo mais 
democrático e mais livre de sua 
história. Razão pela qual ele ficará 
lembrado como o presidente da 
liberdade. 

Antes dele, o ministro Carlos 
SanfAnna disse que Pinheiro deu 
ao Brasil um dos homens mais im
portantes de sua história contem
porânea. Capaz dè absorver os gol
pes mais rudes sempre com digni

dade e governou este país com sere
nidade, trabalho e denodo. 

Estavam também com o presi
dente, dona Marly e os ministros 
Rubens Bayma Denys, do Gabine
te Militar, José Reinaldo, dos 
Transportes e Vicente Fialho, das 
Minas e Energia, além de políticos 
do Estado. Também o governador 
Epitácio Cafeteria acompanhou a 
visita até quando se desligou da co
mitiva para atender a compromis
so no Rio de Janeiro. Mas antes re
comendou ao vice, João Alberto, 
que manifestasse em praça pública 
o seu compromisso com a família 
Sarney, no sentido de fazer de Ze-
quinha Sarney o seu sucessor no 
governo do Estado. 

O presidente da República de
sembarcou em Pinheiro às 8h25, 
indo direto para a igreja Santo íg-
nácio, onde foi rezada missa em 
agradecimento aos benefícios con
seguidos por ele para o município e 
para o Estado. Em seguida, visitou 
um projeto de irrigação nas proxi
midades do rio Pericumã, de onde 
vem o batismo de seu sítio em 
Luziânia-GO. 

Obras 
Depois começou a etapa de 

inaugurações: 125 quilômetros de 
estrada, ligando o porto de Itaúna 
a Pinheiro e Santa helena, um hos
pital regional do Inamps — o maior 
do interior maranhense e um cen
tro de educação profissionalizante. 

Terminados os discursos na 
Praça José Sarney, o presidente 
quebrou o protocolo e andou no 
meio da multidão, pôr mais de cem 
metros, até o local do almoço, de 
onde saiu para o aeroporto, com 
uma rápida parada na Câmara dos 
Vereadores. As 13h25 o avião pre
sidencial decolou para Imperatriz. 

A cidade deixada então pelo 
presidente Sarney, que ali nasceu 
há 59 anoSj fica a apenas 20 minu
tos de vôo de São Luís. Tem hoje 
uma população estimada de 100 
mil habitantes no município, com 
cerca de 40 na cidade, e tem sua ba
se econômica na pecuária do búfalo 
e no extrativismo do babaçu. 


