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Só três ministros vão à 
homenagem final a ^ n i e 

Apenas três dos 23 ministros 
compareceram ontem pela manhã 
à missa delação de graças pelo go
verno do presidente José Sarney. 
Embora 350 convites tenham sido 
expedidos pelo anfitrião, ministro 
da Cultura, José Aparecido, para a 
homenagem ao presidente, somen
te cerca de 50 pessoas estiveram na 
Catedral de Brasília, que estava 
sendo reinaugurada. De nada 
adiantou o esforço de José Apareci
do que, na última reunião ministe
rial, realizada na quinta-feira, en
tregou, em mãos 50 destes convi
tes, inclusive para todos os minis
tros de Estado e assessores diretos 
do presidente José Sarney. 

Além do anfitrião, apenas os 
ministros do Gabinete Civil, depu
tado Luís Roberto Ponte e do Gabi
nete Militar, general Rubem Bay
ma Dênnys, compareceram à últi
ma homenagem pública ao presi
dente Sarney, que estranhou o va
zio da Catedral e chegou a comen
tar com dona Marly, que aquele 
era o verdadeiro retrato de final de 
governo. Em seguida, recebeu 
uma homenagem dos funcionários 
do Palácio da Alvorada. 

A ausência dos ministros era 
creditada por assessores do presi
dente a dois grupos. Uns culpavam 
o cerimonial do Planalto que, na 
opinião deles, deveria ter confir
mado a presença de todos, já que é 
responsável pelos eventos que o 
presidente comparece. Outros, 
queixavam-se do ministro da Cul
tura, que não teria cuidado direito 
da organização do evento e acabou 
expondo o presidente a uma situa
ção delicada. 

Entre os poucos presentes esta
va o arquiteto Oscar Niemeyer, au
tor do projeto da Catedral que, em 
sua reforma, recebeu vitrais colori
dos, teve sua estrutura de concreto 
pintada de branco e sofreu obras de 
impermeabilização. 

A missa contou com alguns 
contratempos. Um deles, que cau
sou irritação aos convidados, foi 
quando um helicóptero da PoHcia 
Civil resolveu sobrevoar a Cate
dral, no exato momento que o mi
n i s t ro da Cul tu ra fazia seu 
discurso. 

Na missa, celebrada por D. Jo
sé Freire Falcão com a ajuda de 
mais quatro bispos e 15 auxiliares, 
o cardeal de Brasília (da linha 
mais conservadora da igreja) fez 
elogios à atuação do presidente 
Sarney e assinalou o aperfeiçoa
mento das instituições democráti
cas. Segundo D. José Freire Falcão 
"foram cinco anos de liberdade e 
paz social.". 

Carlos Menandrr 

Sarney, ao lado de I). Marly, estranhou o vazio da Catedral 

No Supremo, sem aplausos 

O presidente José Sarney cum
priu mais um compromisso 
de sua série de despedidas e 

visitou o Supremo Tribunal Fede
ral. Sarney chegou às 16h00 — per
maneceu 23 minutos no local — 
acompanhado pelo ministro da 
Justiça, Saulo Ramos e do chefe do 
Gabinete Militar, Bayma Dennys e 
subiu as escadas lentamente em di
reção ao salão nobre do STF, onde 
dez dos 11 ministros o aguarda
vam. Num gesto semelhante àque
le de quando o presidente eleito, 
Fernando Collor, visitou aquela 
corte, na semana passada, os fun
cionários se posicionaram ao longo 
do caminho percorrido pelo presi 
dente, mas ao contrário de Colloi 
que foi recebido com palmas, Sar

ney passou pelo corredor humano 
em silêncio. 

O único ministro que não com
pareceu ao adeus de Sarney, ao Su
premo foi o ex-secretário-geral da 
Consultoria da República, José 
Celso de Melo, indicado pelo presi
dente para o STF. Os outros quatro 
ministros indicados para a Corte 
Suprema por Sarney estiveram 
presentes: o ex-ministro da Justiça 
Paulo Brossard, Carlos Madeira, o 
ex-procurador-geral da República, 
Sepúlveda Pertence e o ex-assessor 
especial de Sarney, Célio Borjia. O 
presidente do Supremo Tribunal, 
José Neri da Silveira, recebeu Sar
ney, que ao entrar na sala, cumpri
mentou os ministros, um a um. 

A-

PapãTcondecora o 
ateu Niemeyer 
Suando dentro de um paletó be

ge, o arquiteto Oscar Niemeyer 
não escondia o seu mau humor, on
tem de manhã, enquanto uma mis
sa inaugurava, definitivamente, a 
Catedral de Brasília. A pedra fun
damental da igreja foi lançada em 
setembro de 1958, pelo presidente 
Juscelino Kubitschek. No dia 31 de 
maio de 1970, o presidente Emílio 
Mediei inaugurou oficialmente o 
que já estava construído. Imper
meabilizando as paredes, graman- > 
do a entrada e mudando os vitrais, 
a Catedral se afirmou, agora, com 
o projeto original de Niemeyer. O 
financiamento da obra, de NCz$ 20 
milhões, foi feito pela Fundação 
Banco do Brasil. 

O calor foi sempre o maior pro
blema da catedral de Brasília. An
tes, com os vidros fume que enco
briam a abóbada, a igreja era aba
fada e escura. Agora, com os novos 
vitrais, o sol entra à vontade, e, 
embora não aqueça o ambiente, in
cide diretamente sobre os fiéis. 

Oscar Niemeyer acompanhou à 
cerimônia sentado em uma das 100 
cadeiras de plástico espalhadas pe
la Catedral, um dos motivos de 
seus desentendimentos com os exe
cutivos do projeto. Até 1982 a Cate
dral de Brasília não tinha cadeiras 
porque Niemeyer não concordava 
em mudar seu projeto original — 
que não previa assentos. Há oito 
anos, as cadeiras foram colocadas 
lá e o arquiteto, depois de reclamar 
em vão, acabou se resignando. 

Há dois anos as obras de con
clusão da Catedral começaram e, 
agora, Niemeyer pode vislumbrar 
melhor a sua idéia original. Os vi-1 
dros fume foram retirados e, na 
abóbada, foram instaladas placas 
de vidro de 10 milímetros de espes
sura. Embaixo desse vidro a artis
ta plástica Mariane Perretti colo
cou seus vitrais azuis, verdes e cin
zas com temas abstratos. "São tons 
espirituais que ficam muito bem", 

"O homem que projetou uma 
obra dessa deve ser profundamente 
religioso", disse, em 1980, o papa 
João Paulo II, quando visitou a Ca
tedral imaginada por Oscar Nie
meyer. O santo Padre não sabia 
que o arquiteto era ateu e comunis
ta e a obra estava inacabada. Mes
mo assim, o Vaticano concedeu, on
tem, as medalhas da comenda da 
Santa Sé a Niemeyer e José Apare
cido, que era governador do Distri
to Federal quando começaram os 
trabalhos de conclusão. 
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