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Culto de Sarney a si 
mesmo tem novo espaço 
Ex-presidente decide criar memorial em fazenda em Goiás 

ERIKA KIJNGL 

PA SUCURSAL DE BRASÍLIA 

BRASÍLIA - O presidente do 
Senado, José Sarney (PMDB-
AP) vai transformar o Sítio de 
São José do Per icumã, em 
Goiás, em mais um memorial 
em homenagem a si mesmo. Se
rá o terceiro museu com perten
ces do ex-presidente da Repú
blica. Os outros dois ficam no 
Maranhão, Estado natal do se
nador. Apesar do nome, o sítio é 
na verdade uma fazenda de 500 
hectares, localizada a 25 quiló
metros de Brasília. Foi vendido 
no fim do ano passado, depois 
de ficar 30 anos com Sarney. 

- Vendi o Sítio do Pericumã 
com o comprometimento, ex
plícito em uma cláusula, de 
manter a sede da fazenda intac
ta - explica o senador. 

A empresa Divitex Constru
ção, Indústria e Comércio foi a 
responsável pela venda das 
terras. O negócio foi fatiado 
em dez cotas, com valores 
guardados a sete chaves. 
O próprio senador fez 
questão de ficar com 
uma. O funcionário 
da Divitex Governe 
de Moraes explica 
que foi definido no 
acordo a preserva 
ção de uma área de 
20 mi l m e t r o s 

quadrados, que representa a 
casa com quatro quartos, a bi
blioteca com mais de mil li
vros, o pomar e o jardim. Tudo 
foi planejado e construído pe
lo casal José e Marly Sarney. 

- Tudo ficará lá na casa para 
quem quiser ver como Sarney é 
um homem simples. Até o pale
tó do Exército e o travesseiro 
dele - afirma Moraes. 

A simplicidade apontada pe
lo funcionário contrasta com o 
que será feito com o resto do 
terreno. Ao redor do memorial 
será construído um condomí
nio de luxo. O projeto ainda es
tá no papel, mas, pelos planos 
da Divitex, tudo será cercado, 
com espaço amplo entre as ca
sas, muito protegido e com pri
vacidade. 

Em São Luiz, o luxo também 
chama atenção no Memorial 
José Sarney. O Convento das 

Mercês, construído no século 
17, serve de base para a Funda
ção da Memória Republicana, 
onde está o acervo de Sarney na 
capital. Segundo Edson Duar
te, da Secretaria de Turismo do 
Estado, o museu foi construído 
nos moldes das fundações ame
ricanas feitas para ex-presiden-
tes. Tudo o que Sarney disse, 
fez, ganhou, escreveu e filmou 
enquanto era presidente está 
guardado lá. Com o falecimen
to do senador, o lugar ganhará 
um mausoléu. A lápide para o 
túmulo de Sarney já está pron
ta, segundo Duarte. 

- John Kennedy tem um des
ses nos EUA. Tudo o que fez du
rante a presidência é incorpo
rado ao memorial - conta. 

O Convento das Mercês é 
considerado um dos prédios 
mais bonitos de São Luiz. An
tes de sediar o Memorial Sar
ney, o lugar passou por com
pleta restauração. 

Bem menos imponente é o 
terceiro ponto turístico do ex-
presidente. Na cidade de Pi
nheiros, a casa onde Sarney 
nasceu em 1930 é o principal 
atrativo da cidade. Os móveis e 
utensílios domésticos são os 
mesmos daquela época. O pe
queno museu foi reconstruído 
pela prefeitura, dentro dos pa
drões dos anos 30. 
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