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Com Augusto de Freitas e Lia Dinorah 

FOTOS DE PAULO LIMA 

Ainda 'in love' MariaGuiomare 
o ministro Gilmar Mendes 

Marly eo senador José Sarney com as netas e a filha senadora Roseana. Bendito ao fruto entre as mulheres. Feliz da vida!!! 

Consenso nacional 

Muito charmosa de vermelho, 
a bonita IzaMathias 

Poucos políticos na história da República brasileira reúnem em torno de si um número tão vasto 
de amigos, o que ofusca a parcela minúscula de possíveis inimigos. E um desses nomes é o senador 
eleito ppr Amapá, mas maranhense de corpo e alma, José Sarney, que se comporta como elemento 
conciliador tanto no planalto como na planície. E só não é unanimidade porque toda unanimidade é 
burra, como dizia Nelson Rodrigues. 

Daí, o happy hour por seu aniversário, terça-feira, ter reunido em sua residência na Península dos 
Ministros, em Brasília, as mais diversas correntes políticas, dos mais diversos partidos, sob as bên
çãos generosas de dom José Freire Falcão. 

Depois de ter galgado todos os postos mais representativos da República, Sarney paira hoje co
mo um magistrado, um oráculo a que recorrem correligionários pela sua sabedoria. Nos seus pa
rabéns, ouviu-se um uníssono, de A a Z: muitas felicidades, muitos anos de vida. 

Ministro Mauro Fecury e Ana Lúcia 
O ministro das Comunicações, Hélio Costa, 
ladeado por Pedro Rogério e este escriba 

Nathalie e seu papai, ministro das Minas e Energia, Silas 
Rondeau, ladeando o colunista Pergentino Holanda 

O diretor-geral do Senado, 
Agaciel Maia e sua Sânzia 

Os senadores Renan Calheiros, José Sarney e Francisco 
Dornelles com o diretor da TVJB, o internacional Paulo Marinho 

O sempre feliz senador Mão Santa com 
a sua santa mulher Adalgisa de Moraes 

O aniversariante Sarney e o 
líder do PSDB, Arthur Virgílio 

O casal Lúcia e o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima ladeando 
Welk e o empresário José Mauricio Bicalho, e o senador Joaquim Roriz 

Num casaco verdinho, a deputada 
Nice Lobão e Mara Amaral 

Um pouco de muita gente 

Os ministros do Supremo, Marco 
Aurélio e Sepúlveda Pertence 

Lúcia Itapary e Wh Iene Limongi 

• Edmundo Lomba acaba de retornar da Feira 
de Móveis de Milão, de onde trouxe muitas 
novidades. 

• Em Nova York, Adelina Silveira Alcântara 
Machado participando do Fórum de 
Desenvolvimento Sustentável 2007. 

• O juiz de Direito José Divino de Oliveira é o 
novo ouvidor-geral do Tribunal Regional 
Eleitoral do DF. 

• Com pronunciamento do presidente da 
Casa, deputado Alírio Neto, a Câmara 
Legislativa promove hoje seminário sobre 
o uso de espaços públicos pelo comércio 
de Brasília. 

• Duas exposições no Ecco: Brasília plena: 
45 fotógrafos em 45 horas e Brasília: 

Projetos e fragmentos. A primeira é de Rui 
Faquini e a segunda de seis artistas, 
especialmente para a galeria. 

* Ao lado da mulher Andréa e dos filhos, o 
empresário Paulo Henrique Lemos 
comemorou seu niver. 

» O vice-presidente da República, José 
Alencar, ao lado do governador Aécio 
Neves, amanhece em Montes Claros, onde 
inaugura a fábrica da Nordisk, fabricante 
mundial de insulina. 

• Está na 'Corte' o empresário Rauf Justino, 
promotor do Festival de Gastronomia de 
Tiradentes, que por aqui realiza o projeto 
'Sabores sem fronteiras', no Mercado 
Municipal. Este mês, cultura e gastronomia 
de Portugal. 

"José Sarney é para nós todos 
uma referência da política 
brasileira, pela sua postura 
sempre com dignidade e 
seriedade. Com a contribuição 
extraordinária que deu ao país 
no passado e dá no presente. É 
a nossa referência maior no 
Senado". Ministro Hélio Costa 

" Eu tenho pelo presidente 
Sarney uma amizade muito 
profunda e é, sobretudo uma 
grande oportunidade para nós 
homenagearmos esse grande 
brasileiro que foi o fiador da 
democratização do país". 
Senador Renan Calheiros 

"O presidente Sarney não é 
somente o senador que é. Eu 
poderia dizer assim, um 
decano do Senado, mas por 
ser também um intelectual é 
um decano da Academia". 
Senador Marco Maciel 

"É um grande político. É um 
grande estadista. Uma pessoa 
agradabilíssima". Senadora 
Roseana Sarney 

" É uma das figuras mel hores 
que temos no Senado, que 
todos querem bem. Nós temos 
uma amizade de mais de 40 
anos". Senador António Carlos 
Magalhães 

"Essa festa mostra o carinho e 
o respeito que todos nós 
temos pelo nosso presidente". 
Senador Delcídb Amaral 

"O Amapá só tem a agradecer 
ao presidente Sarney por tudo 
que ele está fazendo pelo 
Estado". Marco Aurélio Paes 

"Eu acho que, no Maranhão, 
até hoje não teve um político 
que superasse o senador 
Sarney". Deputada Nice Lobão 

"O presidente Sarney é uma 
pessoa que já fez muito pelo 
Brasil". Senador Mauro Fecury 

"Seu nome ultrapassa as 
fronteiras do país seja como 
homem público, seja como 
escritor". Deputado Michel 
Temer 

"Sarney é uma das melhores 
figuras da vida pública dessa 
geração. Se eu tivesse que dar 
um exemplo de vida intensa e 
produtiva eu diria: José 
Sarney". Senador Edison Lobão 

"O Sarney é um património do 
país. Essa festa deixou de ser 
dele, da família, do Maranhão, 
do Piauí. É do Brasil, e é do 
mundo. Sarney é o nosso 
Leonardo da Vinci". Senador 
Mão Santa 
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