
Deputados rejeitam audiência curta 
SALVADOR 

E AGÊNCIA ESTADO 

Os deputados es taduais da 
Bahia recusaram a audiência que o 
presidente José Sarney lhes concede
ria amanhã, no aeroporto Dois de Ju
lho, antes de embarcar para Brasília. 
O encontro foi cancelado por desen
tendimentos entre a assessoria do 
Palácio do Planalto e os deputados 
baianos. Os auxiliares do presidente 
haviam previsto um contato breve, 
de dez minutos, no máximo. Já os 
deputados queriam que a reunião 
fosse promovida logo que Sarney 
chegasse de Aracaju, porque assim o 
presidente teria mais tempo para re
ceber deles e de representantes das 
classes produtoras um documento 
sobre as consequências da seca, do 
racionamento de energia e das altas 
taxas de juros para a economia do 
Estado. 

O presidente Sarney estará em 
Salvador para inaugurar a Fundação 
Casa Jorge Amado. Os deputados 
alegam que, antes da solenidade, ele 
terá duas horas e cinco minutos de 

sua agenda em aberto e assim pode
ria ceder um pouco mais de tempo 
para se inteirar dos problemas locais. 
Decepcionados com o que classifica
ram de "desapreço de Sarney para 
com a classe política baiana", os par
lamentares criticaram o líder do go
verno, Carlos SanfAnna, que, segun
do eles, não tem prestígio sequer pa
ra marcar uma audiência do presi
dente com representantes de seu 
próprio Estado. 

Para o presidente da Assembleia 
Legislativa, Coriolano Sales, depois 
do cancelamento da audiência não 
há mais dúvidas: "A visita é do PFL. 
O presidente quer deixar claro que 
vem a convite e para prestigiar o go
vernador João Durval, do PFL, que 
foi derrotado nas últimas eleições 
com uma diferença de um milhão e 
meio de votos". Já o deputado fede
ral Jorge Hage disse que "Sarney 
ainda não tomou conhecimento do 
resultado das eleições de novembro 
na Bahia", e advertiu que "não é 
uma boa tática política prestigiar go
vernos derrotados pelo povo às vés
peras de deixar o poder". O deputa

do garantiu que é consenso na ban
cada federal do PMDB baiano que a 
visita de Sarney a Salvador é "ino
portuna". 

O presidente Sarney estará hoje 
em Sergipe, onde vai assistir à ceri
mónia de assinatura de contrato pa
ra construção do porto do Estado, 
inaugurar a nova cidade de Canindé 
de São Francisco e o projeto de irri
gação Califórnia. Ele chegará a Ca
nindé às 14hl5, procedente de Araca
ju, devendo permanecer até as 17 ho
ras. Em seu discurso, Sarney desta
cará o fato de o projeto de irrigação 
beneficiar 1.400 hectares de terras 
numa primeira fase, auxiliando 340 
famílias. A sede do município foi 
transferida do antigo lugar onde ago
ra será construída a hidrelétrica de 

. Xingo. 

Sarney pernoitará em Aracaju, 
embarcando amanhã, às 8h25, para 

;• Salvador, onde cumprirá uma agen
da cultural: além dé inaugurar a 
Fundação Casa Jorge Amado, terá 
contatos com artistas e intelectuais. 
Ele retorna a Brasília às 15h40 do 
sábado. 


