
Maria Joseph: Sarney não é culpado "por tudo de ruim" 

H/r . I7AG019C9 Mana e seu grupo 
ASO1988 

na defçsade 

BRASÍLIA — A velhinha de 
Taubaté existe. Mas não é velha, e 
mora na capital federal. A versão 
moderna da personagem do humo
rista Luiz Fernando Veríssimo — 
aquela boa senhora que era a últi
ma brasileira a confiar no presi
dente Figueiredo — ganhou cor
po na figura da advogada Maria 
Joseph Soares, 46 anos, que deci
diu criar um "Grupo de Defesa do 
presidente Sarney". 

A idéia surgiu em junho do 
ano passado, quando Maria assis
tia ao programa de Hebe Camar
go, e revoltou-se ao ver um dos 
convidados chamar o presidente 
de "Ribamar, baixinho, bigodudo 
e golpista". Imediatamente pro
duziu uma carta aberta em defesa 
de Sarney, sem conseguir publi
cá-la. Então fez cópias e distri
buiu a parentes, amigos, na rua, 
no Congresso, onde pôde. Colecio
nou deboches, mas também con
seguiu apoio. Um ano depois, o 
"Grupo de Defesa" tem sede, uma 
sala na W-3 Norte e, garante Ma
ria, mais de 50 associados, que 
mantêm o movimento "com re
cursos próprios", Agora, ela so
nha com a chance de ir ao progra
ma de Hebe para, "ao vivo e em 
cores", dizer aos brasileiros e bra
sileiras que é preciso respeitar a 
figura do chefe da Nação. "O Sar
ney não pode ser culpado por tudo 
de ruim que acontece no País, mi
nha gente", entusiasma-se, lem
brando que "a corrupção existe 
desde Pedro Álvares Cabral". 

DEVOÇÕES 
Maria Joseph acredita em 

Deus. E, além de Sarney, admira 
Silvio Santos, Chico Anísio, o pa
pa João Paulo II, Irmã Dulce e 
Brigitte Bardot. Seu maior so
nho, depois da. campanha de defe
sa do presidente, é organizar um 
movimento pela alimentação dos 
animais de rua. Já teve 13 gatos e, 
na velhice, quer cuidar de um 
abrigo para animais domésticos, 
"como Brigitte". 

Sexta filha de 12 irmãos e mãe 
de duas moças — Rehab, 19 anos, e 
Janaína, 14 — só há dois anos ob
teve o diploma de advogada, que 
pretende usar "na defesa dos fra
cos e oprimidos". Nunca votou 
para presidente. Não votaria em 
Jânio, "pela covardia de sua re
núncia". Nunca leu nada do escri
tor José Sarney, prefere José de 
Alencar.que costuma ler ouvindo 
Roberto Carlos. Define-se como 
"uma pessoa rara, de fibra e cora
gem". E arrisca: "Sarney não po
deria encontrar melhor defenso
ra. Vou botar pra quebrar". 

Com a mesma veemência com 
que defende o presidente, Maria 
defende a Constituinte. "Ela tem 
de terminar seus trabalhos em 
paz para fortalecer a democracia. 
Os mesmos que criticam Sarney 
querem fechar a Constituinte. Is
so é democracia?", cobra, para, 
didática, argumentar: "Cada.bra-
sileirp deveria ter em casa unia 
Constituição. As crianças deve
riam ter aulas sobre nossa lei má
xima. Assim todo mundo enten
deria que, pela lei, Sarney tem di
reito a seis anos de mandato". 

Foi por "grandeza e generosi
dade" que Sarney abriu mão de 
um ano de mandato", explica Ma
ria. E já disse isso ao próprio pre
sidente, nas cartas de solidarieda
de que costuma enviar ao Planal
to. Até agora só recebeu agradeci
mentos assinados pelo ministro 
Costa Couto, do Gabinete Civil. 
"Mas um dia o presidente toma 
conhecimento da nossa existên
cia", confia. 

Enquanto isso não acontece, 
duas mesas, quatro cadeiras e 
uma estante povoam a sede do Co
mitê Pró-Sarney, no 1* andar do 
edifício Rádio Center. O chão não 
tem cera nem tapete,'não há tele
fone — mas é lá que, Constituição 
em punho, essa mineira de Mon
tes Claros promete lutar "com 
unhas e dentes" na defesa do pre
sidente. Com o auxílio indispen
sável de seu pai, Antônio Gomes 
Soares, 82 anos. Que também con
fia em Sarney e até acha que a fi
lha "demorou muito" para assu
mir essa posição. 


