
f Presidente já 
completares 
dias sem falar 
São Luís — O presidente José 

^ Sarney completa hoje o terceiro dia de 
^descanso na Ilha de Curupu, de 
"^propriedade de sua família, distante 

^ 2 cinco minutos de vôo de São Luís. 
CO Ontem não houve nenhuma infor-
«€£ maçáo a respeito do Presidente, pois 
ígg; seus familiares negam-se a fornecer 
(gQ detalhes sobre o chefe do Governo. 

Ele, ao se deslocar da sua residência, 
Ijy na Praia do Calhau, no dia 25, disse 
Q que não iria dar entrevista durante os 

' dias que escolheu para descansar. 
COTJ Soube-se apenas que o Presidente fez 
«3*2 uma caminhada pela praia e depois 
j g recolheu-se à residência para leituras. 
g ^ Ele está descontraído e alegre, tendo 
Q inclusive dispensado a presença do 
«$5j medico da Presidência, coronel Mes

sias, que está em São Luís, no Hotel 
Quatro Rodas. 

A ilha, de cinco hectares de exten
são e de cobertura florestal totalmente 
preservada, com algumas espécies 
animais, está sob proteção de forças 

c& da Marinha, auxiliada por elementos 
^ do Exército e da Aeronáutica. Ele em-
«"- barcou num helicóptero da FAB, 
r*-J acompanhado apenas pela esposa, 
UJ dona Marly, o ajudante de ordens, e 
Câ ainda três seguranças. 
l ^ Em Curupu, a Embratel colocou 
- ^ quatro aparelhos telefônicos para o 

uso dó Presidente, durante os dias em 
que Sarney estiver por lá, até o dia 31, 
quando retornará à sua residência, na 
Praia do Calhau, para passar o re-
veillon junto com seus familiares e 
amigos. Sarney não manteve ne
nhuma reunião com políticos ma
ranhenses e nenhum ministro veio em 
sua comitiva. Até mesmo o porta-voz, 
Frota Neto o acompanhou até São 
Luís, no dia 24, mas retornou a 
Brasília. 

O deputado Sarney Filho embar
cou ontem à tarde para a companhia 
do pai, junto a irmã Roseana. A mãe 
do Presidente, dona Kiola, também 
encontra-se na Ilha do Curupu, ad
quirida há mais de trinta anos pela 
família de dona Marly. Os jornalistas 
estão encontrando dificuldades para a 
cobertura do repouso presidencial por 
causa da impossibilidade de se chegar 
até ao local sem rutorização prévia 
dos proprietários, j 


