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Presidente deseja todo 
o poder para a criança 

«O Brasil começa na criança. 
Todo poder às crianças na Nova 
República». Foi assim que o 
presidente José Sarney abriu on
tem, oficialmente, a Semana da 
Criança, ao receber, no Palácio 
do Planalto. ;">() delas, em audiên
cias separadas. Primeiro Sarney 
esteve com 11 crianças, represen
tantes de todas as escolas pú
blicas de Brasilia. E, em seguida, 
recebeu mais seis. representantes 
das escolas públicas de Brazlân-
dia e Gama, que chegaram para a 
audiência, marcada para as 9 
horas. 

— Também as crianças da 
Zona da Mata do DF" têm a opor
tunidade de conhecerem o 
presidente, da República, disse 
Sarney, ao receber as seis crian
ças ~ quatro de Brazlândia e 
duas do Gama — que chegaram 
atrasadas para a audiância, em 
companhia da professora Maria 
de Fátima. Houve um problema 
na condução .e elas só puderam 
chegar às 9h2;"í. 

No poder 
Eram 9hH) quando Sarney 

recebeu as crianças, na ante-sala 
do seu gabinete de despachos, 
localizado no terceiro andar do 
Palácio do Planalto. Em nome 
das 14 crianças, acompanhadas 
pela professora Cristina Sgan-
zerla, o presidente Sarney foi 
saudado pela estudante Janaina 
Nicolau Delgado, de 9 anos. De 
terno azul marinho e muito 
amável. Sarney cumprimentou a 
todos, premiando algumas com 
beijinhos. Em seguida, convidou-
as a conhecerem o seu gabinete 
de despachos. E lá assinou o 
primeiro despacho do dia: 

— Aos Srs. Ministros: pres
tigiar todo programa que ajude 
as crianças. O Brasil começa na 
criança. Na Nova República, 
todo poder à crinaça, recomen
dou Sarney àtodososministrosde 
estado. Em seguida, a pedido de 
um dos estudantes, Sarney re
citou um trecho de seu poema 
«Homília do Juizo Final:» 

«Eu tenho um concotro com 
Deus. 

— José, onde estão tuas mãos 
que eu enchi de estrelas? 
— Estão aqui, neste balde 
De juçaras e sofrimentos» 

Futuro 
Foi. sem dúvida, um momen

to de descontração no Palácio do 
Planalto. Da poesia aos pedidos 
— as crianças Nikal Ferreira 
Cavalcante e Dina Rosa Ribeiro, 
ambas residentes em Ceilândia. 
pediram duas bicicletas a Sarney, 
que solicitou à um ajudante-de-
ordens que pegasse o endereço 
delas — até à um questionamen
to sutil da situação brasileira de 
hoje, Sarney levou as crianças a 
meditarem um pouco sobre o 
futuro. 

-- Estou muito contente em 
tê-las aqui — disse o presidente. 
— O Brasil começa na criança. 
Espero que vocês sejam muito 
felizes e que encontrem uma 
Pátria muito melhor do que nós 
temos hoje. 

Minutos depois, ao responder 
a uma pergunta de uma criança 
que quis saber de Sarney o que ele 
achava da criança de hoje. em 
relação à criança do seu tempo. o 
presidente respondeu: 

— Acho que vocês hoje têm 
mais oportunidade do que a 
criança do meu tempo. 

Direitos 

Todos ficaram contentes com 
a visita. Das crianças, Sarney 
recebeu um pôster com «Os 
Direitos da Criança», promul
gados pelas Nações Unidas, dis
tribuídos em 10 princípios, que 
afirmam que os direitos das 
crianças são iguais aos dos adul
tos, que a criança deve gozar de 
proteção, especial para o seu 
desenvolvimento intelectual e es
piritual «e que as crianças devem 
ser protegidas contra quaisquer 
políticas discriminatórias». 

J. Franca 

Janaina Delgado, que cum 
primentou Sarney em nome de | 
todas as crianças, afirmou, após 
a solenidade, que gostaria que o 
presidente da República escutas
se as crianças, sempre, e que 
«todos respeitem os nossos di
reitos». Já Eduardo Maurício de 
Araújo, disse que gostaria que as 
crianças, tivessem ainda o direito 
de serem ouvidas. "Não.temos 
apenas deveres. Temos direitos 
também". E em seguida, de
clarou que «a educação brasileira 
precisa ser refeita. Sarney está 
sendo um bom presidente. Eu 

'vou falar à todas as crianças da 
minha escola que o Presidente 
da República é muito educado 
e muito carinhoso com as crian
ças». 

Após a audiência com Sarney, 
as ")() crianças conheceram o in
terior do Palácio do Planalto. 
Depois de visitarem o Palácio, 
conheceram também um dos res-
taurantes do Planalto — o re
feitório dos sargentos e tenentes 

onde foi servido um lanche — 
sanduíche com refrigerantes e 
um saquinho de balas para cada 
uma. A festa estava completa. E 
ao saírem do Palácio, por volta 
das 10 horas, as crianças não es
condiam a felicidade de terem 
conhecido o Presidente da Re 
pública. * „ 


