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Sarneyy volta à terra em 
Pinheiro trata 
presidente como 
filho pródigo 

Teresa Cardoso 

P INHEIRO, MA — Na mesma 
igreja em que sua mãe, dona 

Kiola, o levou em 1930 para ser 
apresentado â imagem de Santo Iná
cio de Loyola, o presidente José Sar
ney foi ontem orar e despedir-se sim
bolicamente dô seu governo. 
Acompanhado de dona Marly e de 
ministros e políticos fiéis, Sarney 
cumpriu na igreja, recentemente res
taurada, o primeiro item de um pro
grama que significava a única visita à 
sua cidade natal — Pinheiro — desde 
que assumiu a Presidência da Repú
blica. A última vez que foi à cidade, 
Sarney era vice de Tancredo Neves. 

O presidente- foi recebido como 
um filho pródigo. O prefeito Manoel 
Paiva (PFL) decretou feriado em Pi
nheiro, que tem 105 mil habitantes, e 
deu expressiva maioria a Fernando 
Collor de Mello nas eleições passa
das. Ele também mandou espalhar 
faixas de boas vjndas por todas as 
ruas onde o presidente ia passar. 
Emocionado, Sarney evitou uma vi
sita à casa onde nasceu — hoje bi
blioteca municipal —, mas não dis
pensou um almoço na casa de seus 

primos Orleansé Diana Soares, onde 
comeu sárapatel, vatapá, bagre enso
pado, torta de camarão e galinha ao 
molho pardo, tudo regado a cerveja. 
Enquanto ele almoçava, uma multi
dão se espremia em frente à residên
cia, alguns ansiosos para vê-lõ de 
perto e entregar cartas com pedidos 
de emprego. 

Batente — Sarney chegou a Pi
nheiro citando o romancista russo 
Máximo Gorki, para quem, depois 
de viajar o mundo inteiro e conhecer 
coisas belas, o que um homem acha 
mais bonito é o batente de sua casa, 
na aldeia natal. Ao chegar ao aero
porto da cidade, a 92 quilômetros de 
São Luís e construído no seu gover
no, Sarney foi recebido com foguetes 
pelas autoridades locais: além do 
prefeito, estavam ali o juiz Abraão 
Lincoln, o padre Luís Rissò e o pre
sidente da Câmara de Vereadores, 
José Gabriel Ferreira. 

A missa, celebrada no templo on
de, seis dias depois de nascido, dona 
Kiola o levou, enrolado num pano, 
para ser abençoado, foi rezada pelo 
bispo Ricardo Palha e cantada por 
um coral infantil. Ao lado dos sena
dores Alexandre Costa e Edison Lo-

. bao, dos ministros Carlos SanfAnna 
(Educação), José Reinaldo Tavares 
(Transportes) e Vicente Fialho (Irri
gação), do deputado Sarney Filho e 
do prefeito, o presidente comungou 
e, depois da celebração, pediu para 

que nasceu : 
visitar a sacristia. Depois, saiu direto 
para inaugurar um instituto de edu
cação. *! 

No instituto e.no hospital do 
Inamps, ambos inaugurados onteríp 
Sarney respeitou uma superstição 
tradicional em Pinheiro e jamais 
abandonada, mesmo no exercício da 
Presidência da República. Ele evitou 
sair por uma porta diferente da que 
tinha usado para entrar. Motivo: o 
presidente acredita que, ao chegar 
num lugar fechado, seu anjo da 
guarda fica esperando dô ladofíle 
fora. Se ele sair por outra pçrjta, 
perde-se do anjo, que pode demorar 
a reencontrá-lo. 

Quando às 11 h 10 chegou à praça 
principal da cidade para fazer, um 
discurso, Sarney tinha a camisa en
charcada de suor e enxugava o rosto 
com as mãos. Ele disse então que 
não estava ali para ser homenagea
do, mas para homenagear a cidade. 
"Vim aqui. para agradecer o .destino 
que Deus me reservou", disseco r e 
sidente, lembrando que nasceu numa 
manhã de abril chuvosa e que tejve 
como parteira uma mulher chamaçla 
Raimunda. Dizendo-se um homem 
paciente, ele atribuiu essa caracterís
tica à tranqüilidade dos campos 
abertos de Pinheiro, e explicou que 
duas coisas não lhe faltam: "Estante 
com livros e ouvidos abertos para 
ouvir reclames do povo brasileiro"?*" 
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