
Vivendo o momento mais emocionante ária enxuga uma lágrima 

Velhinha de Taubaté" pede % a 
Emocionada, ela 
chorou ao 
presidente 

ladoi 

>arney 

B RASÍLIA — Os oito meses de 
„ espera valeram a pena. A "ve

lhinha de Taubaté", Maria José Melo-
ni, da cidade paulista de Espírito 
Santo do Pinhal, radicada em São 
Paulo, conseguiu uma proeza com 
que muitos políticos sonham: ficou 25 
minutos com o presidente José Sar
ney. Mas saiu desejando o que só os 
inimigos do presidente querem: um 
mandato de 4 anos. "Ele já sofre 

i muito" — justificou. 
Conseguiu uma foto autografada 

e emoldurada do presidente, um par 
de abotoaduras para seu filho, Ivan 
José, um exemplar com dedicatória 

I do livro "Marimbondos de fogo", 
! uma cesta de flores e, o mais impor

tante, a promessa de uma nova casa 
— ela está ameaçada de despejo — e 
de um emprego para o filho. 

— Foi lindo, maravilhoso — as
sim a "velhinha de Taubaté" descre-

*. veu seu encontro com o presidente, 
durante o qual chorou muito, sem 

tentar esconder isso dos fotógrafos e 
cinegrafistas. Muito emocionada, essa 
mãe solteira que esperou oito meses 
no programa Silvio Santos — quadro 
"Porta da Esperança" — pela chance 
desse encontro, disse ter ficado espe
cialmente feliz por ter tido a oportuni
dade de falar ao telefone com a mãe 
do presidente, d. Kiola. 

— Que bonito, ele falou assim: 
"a bênção, mãe" e falou de mim e me 
deixou falar com d. Kiola — contou 
depois. 

Maria José se arrumou para o 
encontro: saia e casaco brancos sobre 
uma blusa branca de bolas azuis — 
"Não é roupa nova, não, que eu não 
tenho dinheiro pra isso. Sou muito 
pobre e me arrumei como pude", 
apressou-se a explicar — e até levou 
um presente a Sarney, uma Bíblia. 
"Trouxe uma Bíblia porque sei que 
ele é muito religioso, e eu até disse a 
ele que todo dia, meio-dia, elevo 
minhas preces para ele acertar no 
governo". 

O mandato — A "velhinha de 
Taubaté" disse que acha o governo 
Sarney "muito bom" e lamentou 

3ue esteja havendo tantas dificulda-
es. Para ela, o presidente só deve

ria ficar no cargo quatro anos. 
"Goitadinho, ele já sofre tanto, que-

Suatro anos já íábom", justificou.-5 

íurante os 25 minutos que os dois-
conversaram, Maria José chegou a 
deixar a sala e foi chamada de volta11 

pelo presidente, para tomar conhé-» 
cimento da solução de um dos pedi-13 

dos feitos. 

Pedidos, aliás, que preferiu? 
manter em sigilo. "Foi uma conver^ 
sa íntima, Eu não posso falar. É< 
ordem dele. Ele pediu que eu não 
falasse por enquanto", esquivou-se-
ela às perguntas, sem, entretanto,• 
deixar de dar dicas sobre os pleitos: 
"Essa fotografia do presidente, vou 
pregar na parede da sala da minha 
casa. Por enquanto, ainda não te*, 
nho uma sala para botar, mas já-já, 
eu vou ter", disse com ar de cumpli
cidade. 

Como convidada de um: hotéT 
de Brasília, Maria José ficará riaj 
cidade até domingo. Antes de dei^ 
xar o Palácio do Planalto, cercada^ 
por jornalistas, fez questão de di
zer: "Se eu beijei o presidente? In, • -
se beijei, até deixei mancha de 
baton nele..." 


