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Também pioneiro 
A PONTUALIDADE tem seus 

problemas. Os empresários brasi-
lienses que compareceram à sole
nidade de entrega de lotes do 
Pró-DF, no Palácio do Buriti, não 
entendiam nada: a conferir os cer
tificados, na mesa da cerimónia, 
estava o ex-presidente José Sar-
ney, entre o governador do Distri
to Federal, José Roberto Arruda, 
e o vice Paulo Octávio. Só mais 
tarde deu para compreender. Ha
veria em seguida outra solenida
de, para firmar contrato entre a 
Caesb e o governo do Amapá que 
elege Sarney. Como tudo atrasou, 
lá estava o senador, sobrando no 
auditório. Arruda preferiu chamá-lo para a mesa. 
Depois, já na solenidade amapaense, Sarney im
provisou um discurso, a pedido do governador Jo
sé Roberto Arruda. Aproveitou para lembrar a 
época da construção de Brasília. Fez uma série de 
revelações e contou que, como deputado federal 
na época, foi o primeiro a tomar a iniciativa e mu
dar para a nova capital. 

José Sarney 

- Minha esposa não me perdoa 
até hoje, porque perdemos toda a 
bagagem no meio do caminho -
disse o senador. 

Sarney contou que veio, com 
muitos convidados, para partici
par da inauguração da cidade e 
que a previsão era de dormir em 
um apartamento. Mas o imóvel 
não estava pronto e todos foram 
obrigados a passar a noite que an-

â
tecedeu a inauguração em um 
acampamento. Residente no Rio 
de Janeiro, a família Sarney trans-

M I feriu-se para a nova capital, onde 
moraria por 42 dos 47 anos se
guintes. Nos cinco anos restan

tes, Sarney foi governador do Maranhão. Teve 
mandato eletivo - mais dois mandatos de deputa
do, cinco de senador e um de presidente da Repú
blica - durante todo esse período, exceção feita 
aos seis meses que se seguiram à passagem da 
faixa presidencial para Fernando Collor. Embora 
mantivesse casa no Maranhão, Sarney sempre 
teve imóvel em Brasília. 


