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Troca de móveis pode ter deixado 
SarWy naTesa do ditador Vargas 

AaríahfleloHomu 
~ de Brasília 

O ministro Aluizio Alves, 
da Administração, atesta 
que pertenceram ao ex-
presidente Getúlio Vargas. 
Os arquivos da Secretaria 
da Administração, sob a 
guarda de Alves, confir
mam que há muitos anos 
fazem parte do acervo da 
Presidência da República. 
No Palácio do Planalto, po
rém, nenhum funcionário 
qualificado sabe, ao certo, 
se os móveis que enfeitam, 
desde o início da semana, o 
gabinete de trabalho do 
presidente José Sarney, fo
ram um dia usados por Ge
túlio Vargas, como foi ofi
cialmente divulgado. 

São duas mesas — uma 
de reuniões, redonda, com 
14 cadeiras; outra "de tra
balho", retangular —, so
fás de couro castor, poltro
nas e cadeiras, além de 
uma "estante de apoio". 
Esses móveis talhados em 
jacarandá maciço, que mo
dificaram a fisionomia mo
derna da sala de despachos 
do presidente da Repúbli
ca, foram colhidos, aos pe
daços, num dos depósitos 
da Secretaria da Adminis
tração. 

A ideia de reformar o ga
binete presidencial, no en
tanto, partiu do próprio 
Sarney, em novembro do 
àno passado, quando cha
mou o chefe do cerimonial 

do Palácio, ministro Júlio 
César Gomes dos Santos, e 
pediu mudanças já. "Não 
posso mais trabalhar na 
ponta desta mesa de reu
niões", reclamou o presi
dente. "Preciso de uma 
mesa de trabalho", argu
mentou. 

Gomes dos Santos vascu
lhou os porões da Secreta
ria da Administração ao 
saber, pelo próprio Aluizio 
Alves, que num dos depósi
tos havia uma mesa que 
pertencera ao ex-
presidente Getúlio Vargas. 
Na busca da histórica peça, 
o diplomata descobriu, sob 
os escombros, partes de 
uma mesa de reuniões e pe
daços de sofás e cadeiras. 
Foram, desde então, qua
tro longos meses de cuida
doso trabalho, nas oficinas 
do Palácio do Planalto. 

Alves garante 
que os móveis 

pertenceram ao 
ex-presidente 

O resultado deste esforço 
se parece muito com a 
combinação experimenta
da, originalmente, no Palá
cio dos Arcos, em Brasília, 

onde funciona o Itamaraty. 
Lá, como no Palácio, espe
cialistas conceberam uma 
estranha mas interessante 
combinação entre as linhas 
modernas do arquiteto Os
car Niemeyer e os traços 
pesados de móveis antigos, 
muitos do tempo do Impé
rio. 

Todos cuidadosamente 
documentados. 

Uma diferença básica 
entre os dois palácios, po
rém, está levando funcio
nários do Planalto, à per
plexidade. Nenhum docu
mento pesquisado, até ago
ra, atesta que os móveis 
instalados no gabinete pre
sidencial tenham realmen
te pertencido a Getúlio 
Vargas. Só a palavra do 
ministro Aluizio Alves dá 
sustentação a esta tese. 

Assim, começaram a 
surgir, ontem, quando o ga
binete foi aberto à visita
ção da imprensa, as pri
meiras dúvidas:, os móveis 
que pertenciam ao gabine
te de Vargas, no Palácio do 
Catete, no Rio, em agosto 
de 1954 — data do suicídio 
de Vargas — estão, hoje, 
expostos no museu da Re
pública, no próprio Palácio 
do Catete. Portanto, não 
são os mesmos que enfei
tam, hoje, o gabinete de 
trabalho de Sarney. 

Restam, com isso, três 
hipóteses. A primeira é de 
que eles tenham servido a 
Vargas somente nos pri-

( meiros anos do seu segundo 
governo — entre 1951, 
quando assumiu o poder> 
eleito pelo povo, e 1954, ; 
quando se suicidou. A outra 
hipótese é de que os móveis 
tenham sido instalados no 
Palácio das Laranjeiras e, 
neste caso, não teriam sido 
usados por Vargas, que 
despachava e morava no 
Catete. 
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Perplexidade 
entre os 

funcionários 
do Planalto 

A última hipótese está 
deixando inquietos os as
sessores do presidente Sar
ney. Os móveis recém-
adquiridos pelo Planalto 
pertenceram a Vargas no 
seu primeiro período no go
verno, entre 1930 e 1945, 
quando tomou o poder e ad
ministrou o país com mão-
de-ferro. "Neste caso" — 
lamenta um dos principais 
assessores palacianos — 
"Sarney terá herdado um 
instrumento,de trabalho no 
mínimo incómodo para 
quem deseja tornar-se o 
condutor da transição de
mocrática no Brasil". 


