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Sarney adia viagem 
*8Tm DE SSÕTADU? 

para garantir 5 anos 
BRASÍLIA 

AGÊNCIA ESTADO 

Para poder acompanhar de per
to os trabalhos finais da Assembleia 
Nacional Constituinte, o presidente 
José Saraey adiou a viagem que fa
ria à Bolívia, de 18 a 20 deste mês. 
Preocupa especialmente o presiden
te a indefinição quanto a seu man
dato, que pode ser fixado em quatro 
anos, na votação das disposições 
transitórias da nova Carta, além de 
outras questões polémicas que, con
forme classificação do Palácio do 
Planalto, exigem articulação de "al
to nível". 

Oficialmente, porém, a justifi
cativa foi outra. Segundo o porta-
voz do presidente, Carlos Henrique 
de Almeida Santos, a viagem foi 
adiada em função de "ajustes de 
pauta" que deverão ser feitos pelas 
chancelarias dos dois países. Em 
princípio, a viagem de Sarney à Bo
lívia será realizada entre final de 
Junho ou em Julho, para quando se 
prevê o término dos trabalhos da 
Constituinte. 

MUITAS AUDIÊNCIAS 

Para alguns assessores do presi
dente Sarney, a expectativa do go
verno, embora não configure um 
quadro de "preocupação aguda", é 
na verdade um reflexo das inquieta
ções de parlamentares ligados ao 
bloco "Bameyista" na Constituinte. 
Por orientação< das lideranças, Sar
ney vafctentac evitar o esfacelamen
to do Centrão, abrindo espaço em 
sua agenda para receber parlamen

tares, uma tática que-, segundo as
sessores pessoais do presidente, 
sempre funciona. É o que foi feito 
ontem, quando Sarney esteve com • 
45 constituintes—muitos dos quais 
coordenadores de bancadas — nu-•; 
ma longa audiência de quase quatro . 
horas. Em seguida, mais 11 parla- * 
mentares se inscreveram na agenda 
presidencial, de última hora, e fo
ram recebidos imediatamente. A 
maratona dos contatos de Sarney > 
continua hoje: segundo a Secretaria 
de Imprensa do Planalto, 54 parla-' 
mentares se encontrarão com o pre
sidente, entre eles os deputados 
Oastone Righi (PTB-SP), Francisco 
Amaral (PMDB-SP), Manoel Morei
ra (PMDB-SPX Albérico Cordeiro 
( P P L - A L ) , A é c l o N e v e s 
(PMDB-MQ), Milton Reis (PMDB-
MO), Siqueira Campos (PDC-OO), 
Humberto Souto (PFL-MG), além , 
dos senadores João Calmon 
(PMDB-ES), João Lobo (PFL-PI) e 
Álvaro Pacheco (PPL-PI). 

Com isso, completam-se três 
dias de intensas articulações políti
cas comandadas pessoalmente pelo 
presidente da República. Anteon
tem, ele reuniu oito ministros no Pa
lácio da Alvorada, aos quais pediu 
dedicação integral à Constituinte. 
Segundo informações de fontes li
gadas ao gabinete presidencial, Sar
ney não pretende realizar viagens 
ao Exterior antes de definir o seu 
mandato, pois considera essa situa
ção "incomoda" aos olhos dos go
vernantes de outros países. Além da 
Bolívia, o presidente Sarney deve 
visitar ainda este ano os Estados 
Unidos, Alemanha, União Soviética, 
índia. China e África. . 


