
Sarney adere à 
Internet com 
poesia à filha 

São Paulo - O presidente do 
Congresso Nacional, senador José 
Sarney (PMDB-AP), dedica uma 
poesia à sua filha Roseana, gover
nadora do Maranhão, no seu site 
na Internet, a rede mundial de 
computadores. O poema, intitula
do "Canção maior para Roseana", 
tem um erro de Português, ou de 
digitação, (a palavra vazio está 
grafada com s) e fala da constante 
presença dos olhos da filha na 
mente do pai. A página principal 
traz uma foto do ex-presidente 
com os dizeres "O Poeta e Defen
sor da Liberdade". 

O site, todo em tons verde e 
amarelo, diz que Sarney está 
"implementando um amplo pro
grama de modernização do Sena
do e do Congresso Nacional, 
melhorando a imagem do Parla
mento junto à opinião pública". O 
site é divido em duas partes: o 
Sarney intelectual e o político. Na 
parte "O Poeta", estão informa
ções da vida literária, como as 

AÍ Ai A.I i?J 
# 

JoséSâmey 
"Sy O Poeta « o Defensor da Liberdade 

Canção maior paru Roseana 

JORNA). DE BBftSM 

Q 4 SET1996 

Sarney divulga na Internet sua vida literária e política 

capas dos livros "Norte das Águas" 
e "Os Marimbondos de Fogo", 
inclusive versões em outros idio
mas. 

Na parte "O Defensor da Liber
dade", está a carreira política de 
Sarney, com um breve currículo e 
informações sobre suas atividades 
no Exterior como presidente da 
República. O site informa ainda 
que Sarney já recebeu 13 condeco
rações. Não há qualquer menção 
sobre o Amapá, estado pelo qual 

foi eleito senador. A página, que 
tem versão em inglês, pode ser 
acessada pelo jornal O Estado do 
Maranhão, fundado por ele, no 
e n d e r e ç o 
http://www.elo.com.br/com/miran 
te/oestado.html ou diretamente no 
endereço http://www.sena-
do.gov.br/web/senador/jsarney/-
index.htm. As informações apre
sentadas na Internet são de respon
sabilidade do gabinete do senador 
José Sarney, 
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