
Sarney em 
Sergipe: 
vaias e 

aplausos. 
Os apupos partiram de 

manifestantes da CUT, que 
o chamaram de "impostor". 

As palmas dos populares 
por causa da moratória. 
"Sei que foram os pessimistas 

que atrasaram por 40 anos a entra
da do povo de Deus na terra da 
promissão e não serei um deles", 
disse ontem o presidente Sarney, 
ao inaugurar, no sertão de Sergipe, 
a nova cidade de Canindé do São 
Francisco. Na viagem a Sergipe, 
Sarney queixou-se das críticas dos 
políticos e em Aracaju chegou a 
receber algumas vaias ao entrar no 
Palácio Olímpio Campos. Sarney 
queixou-se das acusações de ser 
um dos raros otimistas, reafirman
do que o Brasil "tem futuro", e os 
que não têm paciência são os que 
"nunca tiveram fome, nunca soube
ram o que é a dificuldade do em
prego. Os que estão mergulhados 
na riqueza nunca têm paciência, 
são os mais impacientes do Brasil". 

Sarney aproveitou também pa
ra se lamentar dos políticos, man
dando um recado indireto aos pee-
medebistas baianos que recusa
ram uma audiência e decidiram — 
a maioria das bancadas federal e 
estadual — não comparecer à sua 
recepção hoje, em Salvador, por 
achar que "a festa é do PFL, que 
foi derrotado nas urnas, e o objeti-
vo da visita é prestigiar o governa
dor baiano João Durval, que deixa 
o cargo derrotado". Sarney, em seu 
discurso na inauguração de Nova 
Canindé do São Francisco, a 213 
quilómetros de Aracaju, fez ques
tão de agradecer à bancada fede
ral de Sergipe "A gentileza, a con
fiança e a bondade de, incorporada 
e sem divisões partidárias, aqui 
acompanharem o presidente numa 
demonstração de apreço a esse 
conterrâneo do Nordeste". 

Ao seu lado estavam os oito de
putados federais de Sergipe (qua
tro do PFL e quatro do PMDB), os 
dois senadores do PFL e o do 
PMDB, Francisco Rolemberg, além 
do ex-deputado José Carlos Teixei
ra, que perdeu as eleições para go
vernador para António Carlos Va
ladares. Em canindé, além de mui
to aplaudido, Sarney também foi 
elogiado pelo governador João Áí-
ves Filho, " por ter tomado uma 
firme decisão em defesa da sobera
nia nacional, suspendendo o paga
mento dos juros extorsivos cobra
dos pelos banqueiros internacio
nais". 

Sarney garantiu que o Brasil 
está resistindo às pressões interna
cionais e não irá ceder, e que o 
problema da dívida externa "tem 
que ser encarado como estamos fa
zendo: o país afirmando a sua sobe
rania e defendendo os seus inte
resses. Não é um problema ideoló
gico, nem de confrontação, mas de 
negociação", disse. 

Em Aracaju, onde à noite assi
nou convénio no valor de Cz$ 592 
milhões para a construção do porto 
da cidade, Sarney foi recebido com 
vias por um grupo de manifestan
tes — logo identificados pelos polí
ticos como representates da CUT, 
Central Única dos Trabalhadores 
— que portava faixas taxando-o de 
"impostor" e pedindo "mais salá-
rios e não fome". 
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