
Presidente e f ainília já podem 
mudar para a Granja do Torto 

Quando o presidente José Sar-
ney se mudar provisoriamente para 
a Granja do Torto, no próximo 
mês, fugindo do desconforto do 
Palácio da Alvorada, que piora 
nesta época de seca, encontrará, na 
res idência onde morou o ex-
preaidente João Figueiredo, jardins 
oem cuidados e limpos, arvores 
podadas e áreas de lazer, como 
churrasqueira e quadras de espor
tes polivalentes, impecáveis. O 
Presidente também terá à sua dis
posição uma pequena piscina, que 
deverá ter seu deck de madeira en
vernizado. 

O Serviço de Limpeza Urbana 
(S LU) do Governo do Distrito 
Federal empregou, nos últimos 
três dias, mais de cem homens e 20 

roçadeiras para aparar os extensos 
gramados e jardins. Até mesmo 
uma pequena mata natural que cir
cunda parte de um lago artificial, 
onde são criados patos e marrecos, 
passou por uma limpeza geral. O 
clima em torno da casa é agradável 
e as amplas portas e janelas da 
casa garantem uma temperatura 
mais baixa da que a do Palácio da 
Alvorada. A casa também conta 
com sistema de ar condicionado. 

Aparentemente, a residência 
não sofreu reformas internas. Todo 
o complexo da Granja do Torto 
lembra muito um sitio ou uma 
chácara de luxo. Ainda existem 
casas de hóspedes, churrasqueira, 
viveiros de pássaros, garagem para 
12 carros, heliporto e canil. Ao 

lado da residência, separada por 
duas cercas de arame e uma pista 
de asfalto, fica a antiga pista de 
equi tação ut i l izada pelo ex-
presidente Figueiredo, comple
tamente abandonada e coberta pelo 
mato. 

Com a mudança, Sarney ficará 
15 quilómetros mais distante do 
Palácio do Planalto e os brasilien-
ses voltarão a ver a comitiva 
presidencial cruzar o Eixão Norte 
todas as manhãs e finais de tarde. 
Sarney faz questão de garantir que 
a mudança e provisória, apenas no 

periodo mais agudo da seca. O 
Presidente também quer evitar o 
agravamento de uma alergia que o 
persegue desde que veio morar em 
Brasília. 

co los : Alriori Silva 

Sarney gosta de fazer churrasco no Pericumã. Na Granja, terá espaços ainda maiores oara receber 
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