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"O presidente José Sarney será 
reeleito. Não que ele queira, mas o 
povo e as forças políticas assim vão 
exigir". Esta previsão náo é de ne
nhum analista politico especialista em 
"coisas" brasileiras. Quem a faz, tão 
naturalmente como quem fala de 
tapioca e jerimum no café da manhã, é 
Moacir Neves, que se veste de branco 
sempre às segundas, quartas e sextas-
feiras e reza pontualmente todos os 
dias às seis horas da manhã e às seis 
da tarde para José Sarney, que não 
chegou* a acreditar, há sete anos, na 
previsão de Moacir Neves de que seria 
presidente da República. 

"Seu" Moacir, é claro, é mara
nhense. Tem 66 anos, não fuma, não 
bebe, e está construindo seu quarto 
hotel no Maranhão. O lado empre
sarial para ele, no entanto, não re
presenta lá essas coisas. Ele prefere 
ficar sentado, quase todo o dia, na 
porta do Banco do Estado do Ma
ranhão e passar algumas horas dando1 

dinheiro para crianças e velhos po
bres. E recebe, por dia inúmeros telefo
nemas de diversas partes do País de 
pessoas importantes que lhe pedem 
socorro e orientação para os males da 
vida. 

Para quem duvida das previsões 
que faz Moacir Neves, que invoque o 
testemunho do presidente José Sar
ney. Quando falou a D. Marly, no 
começo da década, que ela seria a 
segunda dama do País, no Hotel São 
Francisco, em Manaus, todos pen
saram que a previsão fazia parte do 
espírito de brincadeira que tomava 
conta de todos naquela noite. "Seu" 
Moacir, poucos minutos depois, foi 
mais longe: "D. Marly, se prepare 
porque a senhora será a primeira 
dama do País". Mas, quem poderia 
levar a história a sério, ainda mais 
politicamente, se naquela época José 
Sarney estava angustiado, isso sim, 
com um tal de Figueriedo e se, ainda 
por cima, o PDS se fazia representar 
tão forte quanto os cavalos do general 
Newton Cruz? 

Para não relembrar coisas ruins, 
"Seu" Moacir dá um pulo no tempo e 
passa logo para o colégio eleitoral que 
elegeu Tancredo Neves e José Sarney. 
Ele se lembra que o candidato a vice-
presidente na chapa da Aliança 
Democrática foi a São Luis e procurou 
"Seu" Moacir. Foi um encontro entre 

amigos antigos, desses que vão até 
tarde da noite. Um pouco assustado, 
José Sarney ouviu do seu guru: "Zé, 
meu filho, se prepare porque você vai 
ser é presidente da República". José 
Sarney não acreditou muito na his
tória, fez que não ouviu, desconver
sou, mas certamente ficou com a pul-
ga atrás da orelha pois foi com a mes
ma convicção que "Seu" Moacir, há 
muitos anos atrás, não deixou que ele 
embarcasse no avião que partiu rumo 
a Paris e incendiou-se em Orly. Só o 
comandante saiu vivo e José Sarney 
ficou no Brasil com a passagem no 
bolso. 

À época da posse de Tancredo-
Sarney, "Seu" Moacir foi um dos 

.poucos maranhenses agraciados com 
um pomposo convite para assistir a 
solenidade. E veio no avião dizendo 
para quem quisesse ouvir que assis
tiria à posse de José Sarney como 
presidente da República. Ao ser re
cebido por D. Marly, causou cons
trangimento na ex-futura segunda 
dama do Pais: "Vim assistir a posse 
de Sarney como presidente". "Seu" 
Moacir apenas garante que foi dormir 
cedo, como faz todos os dias, e quando 
acordou no dia seguinte, a confusão 
estava armada, com Tancredo Neves 
internado no Hospital de Base. 

Assim quis o destino, diz ele. 
"Seu" Moacir ficou de longe, em São 
Luís, e previu que D. Marly teria uma 
queda de cavalo. "Ainda bem que não 
aconteceu nada. Seria uma tragédia 
na vida do Presidente e de todos os 
brasileiros", diz Moacir Neves, que 
prevê, ainda, muitos percalços na 
trajetória de José Sarney: "Mas não 
vai acontecer com ele nem dez por 
cento do mal que algumas pessoas es
tão lançando".. 

Segundo "Seu" Moacir, José Sar
ney será no futuro o que Juscelino 
Kubistchek foi para os brasileiros — 
"A sua reeleição será lançada à sua 
revelia pois o povo exigirá e as forças 
políticas também. O Brizola vai 
morrer de inveja". 

"Seu" Moacir estará hoje, no 
Itamarati, recebendo das mãos de 
José Sarney a Ordem do Mérito Rio 
Branco, no grau de comendador — 
"Imagina, eu, um analfabeto" — e a 
seu lado estará Roseana Sarney 
Murad, filha do Presidente, que já 
pediu um tempinho a sós com Moacir 
Neves para conversar. "Eu não vou 
procurar o Sarney. Ele é Presidente, 
eu sou humilde. 


