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Sarm a mensagem ao presidente do Senado, Nelson Carneiro 

nn RRAcn 
Sarney é aplaudido de pé no Congresso 

diante 
do sucesso, abre 
mão de falar na TV 

B RASÍLIA — Um mês antes de 
deixar o Palácio do Planalto, o 

presidente José Sarney quebrou um 
protocolo de 100 anos de República e 
decidiu ir ao plenário da Câmara dos 
Deputados para entregar em mãos a 
mensagem ao Congresso Nacional, do
cumento no qual fez um balanço dos 
seus cinco anos de governo. Sarney 
falou durante 45 minutos e por duas 
vezes foi aplaudido de pé por parla
mentares, 11 ministros e demais autori
dades convidadas. Satisfeito com a re
percussão de sua visita, o presidente 
desistiu de ocupar cadeia nacional de 
rádio e televisão, prevista para as 
I9h50 de ontem. 

A atitude de Sarney surpreendeu o 
presidente do Senado, senador Nelson 
Carneiro (PMDB-RJ), que foi avisado 
da ida do presidente no final da manhã 
de ontem. Todos os anos o presidente 
da República é obrigado a enviar ao 
Congresso Nacional uma mensagem, 
em que faz um balanço do ano que 

passou, apontando perspectivas para o 
futuro. Esse documento é levado ao 
Congresso pelo Chefe da Casa Civil, 
sendo lido pelo primeiro-secretário da 
Mesa Diretora. Sarney dispensou o 
emissário e comunicou a Nelson Car
neiro — que preside as sessões do Con
gresso — que o faria pessoalmente. 

Como deixa o cargo no dia 15 de 
março, Sarney aproveitou a oportuni
dade para fazer um resumo de seu 
governo. Ele chegou ao prédio do Con
gresso ás 15hl5. No caminho até o 
plenário, o presidente parou para cum
primentar um cidadão que gritava 
"Sarney, Sarney, viva". O plenário es
tava lotado de parlamentares, fato 
pouco comum numa sessão solene de 
abertura de trabalhos do Congresso, e 
de autoridades convidadas. Os 459 as
sentos não foram suficientes para aco
modar todos os deputados e senado
res. 

Emoção — Ao chegar à mesa do 
Congresso. Sarney foi aplaudido de pé 
pelos presentes: tentou sentar-se por 
quatro vezes, tornando a se levantar ao 
sentir que as palmas não cessavam. O 
Hino Nacional foi tocado e ao fundo 

ouvia-se a salva de 21 tiros de canhão 
disparados do gramado central, locali
zado em frente ao prédio. 

O presidente da República teve difi
culdades para deixar o plenário. Deze
nas de parlamentares foram cumpri
mentá-lo. Com um sorriso largo, ele 
disse que sentia uma grande emoção. 
"Quem foi do Congresso por 20 anos e 
deixa de disputar mandatos, se sente 
voltando â sua vida normal. Minha 
alma sempre viveu no Congresso", de
clarou. A caminho da saída, Sarney se 
dirigiu â sala do presidente da Câmara, 
deputado Paes de Andrade (PMDB-
CE), onde tomou um cafezinho e co
mentou a saudade que sente da vida 
parlamentar. 

Foram ao Congresso os ministros 
do Gabinete Civil. Luiz Roberto Pon
te; do SNI, Ivan de Souza Mendes; do 
Gabinete Militar, Bayma Dennis; do 
Exército, Leónidas Pires Gonçalves; 
das Comunicações, Antônio Carlos 
Magalhães; da Justiça, Saulo Ramos; 
das Minas e Energia, Vicente Fialho; 
da Indústria e do Comércio, Roberto 
Cardoso Alves: da Educação, Carlos 
Santana; e das Relações Exteriores, 
Abreu Sodré. 


