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Sarney quer museu no Maranhão 
para lembrar tempo de governo 

Luiz Lanzetta 

BRASÍLIA •— 0 presidente José 
Sarney não quer ser esquecido pelos 
brasileiros. Um dia depois de descer a 
rampa do Palácio do Planalto, ele espe
ra abrir, em São Luís (MA), um museu 
que mostrará todos os objetos pessoais 
e públicos recolhidos durante os seus 
cinco anos de mandato. Este acervo, 
que já está recolhido e catalogado numa 
garagem do Palácio da Alvorada, mos
tra desde bilhetinhos de ministros e co
laboradores até presentes oferecidos 
por presidentes de outros países. 

Não há confirmação oficial sobre a 
escolha de São Luís para ser a sede do 
museu. É um desejo do maranhense 
José Sarney. Mas um velho convento'na 
cidade já está sendo restaurado a um 
custo estimado em 18 milhões de dóla
res para que a obra fique pronta até o 
dia 16 de março do ano que vem. 

O assessor especial da Presidência, 
Virgílio Costa, ha três anos vem se de
dicando a reunir e classificar os objetos 
de Sarney, procurando reconstituir o 
dia-a-dia do presidente, a exemplo do 
que é feito com os ex-presidentes dos 
Estados Unidos. Nos documentos so
bre o dia da decretação do Plano Cru
zado, por exemplo, haverá desde o pro

nunciamento do presidente na televisão 
até o bilhetinho reservado que o ex-mi
nistro da Fazenda, Dílson Funaro, 
mandou a Sarney. A Radiobrás entre
gou todas as fitas em que o presidente 
aparece. 

O museu de Sarney só não pode ser 
chamado de memorial. Os organizado
res não gostam da comparação com o 
Memorial Castelo Branco, em Fortale
za, que está abandonado e de onde foi 
roubado o relógio manchado com o 
sangue do ex-presidente e que marcava 
a hora exata da sua morte. Era um dos 
poucos objetos interessantes expostos 
lá. Há também o memorial JK, em 
Brasília, onde não existem documentos 
do tempo de Juscelino na Presidência 
da Republica. 

Memória —Virgílio Costa, assim 
como várias instituições do ramo, tam
bém andou tentando reunir a memória 
dos outros presidentes que não estão 
guardadas em lugar público. O ex-pre
sidente João Figueiredo foi procurado 
por uma comissão e admitiu ter muito 
documentos. Mas jamais permitiria que 
eles fossem sequer organizados. "Eles 
poderiam explodir o país", argumen
tou. 

Os documentos referentes ao gover
no Geisel foram organizados pela sua 

filha, Amália Lucy, mas ficarão reser
vados. Os do presidente Garrastazuj 

Mediei não há idéia de onde se encon
tram, assim como os de Costa e Silva. 
Sobre o governo João Goulart também," 
não há grandes informações. É prova-" 
vel que a sua filha Denise é quem guar-, 
de os de maior valor. Jânio Quadros 
afirma que doou todos os seus docu
mentos ao ministro José Aparecido. Es* 
te, por sua vez, diz que só tem parte 
deles. Os de JK, que não estão no me
morial, estariam com o empresário 
Adolfo Bloch ou com o jornalista Car
los Heitor Cony. 

"Os arquivos e os acervos podem 
contar a origem das decisões públicas", 
destaca Virgílio Costa, lembrando que 
os próximos presidentes devem se dedi
car a preservar os seus acervos privados 
para preservar a história do País. Ele 
conta que nas manipulações que tem 
feito em documentos privados de ex-
presidentes tem se deparado com pre
ciosidades raras. Como um telegrama 
guardado pelo ex-presidente Prudente 
de Moraes. Era de um oficial baiano 
dizendo que um jagunço confessara ,j£ 
origem da revolta de Canudos como 
uma ação dos monarquistas de São 
Paulo. "O bobalhão acreditou nesta 
.besteira", escreveu no verso Prudente 
de Moraes.' 


