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Política 
-CRISE-

Depois de uma semana tensa, o dia ontem foi de festa para Sarney, 
aplaudido no Paraná onde participou de comemorações ao Japão. 

Aplausos para Sarney 
Foi um dia feliz para o presidente 

José Sarney. Depois de receber aplau
sos nas solenidades de comemoração 
dos 80 anos da imigração japonesa, em 
Rolândia — a 400 quilómetros de Curi
tiba, no norte do Paraná — ele acabou 
não resistindo ao calor da festa e, em 
várias vezes, quebrou o protocolo, dei
xando de lado o príncipe japonês Fu-
mihito e indo cumprimentar o povo. 

A cena repetiu-se várias vezes. O 
presidente Sarney esteve muito à von
tade e foi sempre bastante assediado, 
"como nos tempos do Plano Cruzado", 
segundo comentou um assessor do go
verno do Paraná. Conversou o tempo 
todo com o príncipe Fumihito, tendo 
como intérprete o deputado António 
Ueno (PFL-PR), um dos organizadores 
das festividades, e com o governador 
Álvaro Dias, literalmente o dono da 
festa. 

Foi exa t amen te Á l v a r o D i a s 
quem deu o primeiro passo para que o 
dia do presidente fosse perfeito. Em 
seu discurso no Centro Experimental 
Agrícola de Rolândia, Dias, antes mes
mo de saudar as autoridades presen
tes, elogiou o presidente. "Gostaria, 
aqui , de proclamar publicamente os 
agradecimentos do governo do Paraná 

pelo extraordinário esforço que (o pre
sidente) vem empreendendo na admi
nistração da transição política que vi
ve o País. Reconhecemos o esforço e a 
boa intenção da ação política e admi
nistrativa que desenvolve na esperan
ça de não sepultarmos a aspiração na
cional de viver um novo tempo neste 
país", disse Álvaro Dias. 

Em seu discurso, Sarney foi cau
teloso e manteve-se restrito à historia 
e contribuição da imigração japonesa 
no Brasil. Não se referiu, como há mais 
de uma semana, ao falar aos estagiá
rios da Escola Superior de Guerra, à 
crise económica que afeta o País. Áo 
contrário, afirmou que "hoje, o Brasil 
apresenta ao mundo uma economia pu
jante e uma sociedade evoluída e cul
ta". Agradeceu ainda, à colónia japo
nesa pela participação nos avanços na 
sociedade brasileira. 

Populares e crianças 

O momento mais vibrante de Sar
ney, no entanto, aconteceu na entrada 
a Expo-Imin 80 em Londrina, a 20 qui
lómetros de Rolândia. Antes de diri-
gir-se ao restaurante onde almoçaria a 
convite do governador Álvaro Dias, ele 
desviou-se dos seguranças e foi cum-

Sarney, recebendo o cumprimento de populares em Londrina. 

primentar os populares que se encon
travam isolados atrás do Batalhão de 
choque da Polícia Militar. Depois, vol
tando em direção ao restaurante, foi 
novamente de encontro à população, 

agora distanciada dele por uma cerca 
metálica. 

Toda essa movimentação acabou 
atrapalhando e confundindo o rigoroso 

programa imposto pelo cerimonial ja
ponês. O presidente deveria esperar 
pelo príncipe Fumihito na entrada do 
restaurante, mas o representante da 
família imperial do Japão acabou che
gando antes e entrou sem Sarney. Na 
saída do almoço, enquanto visitavam a 
exposição, novamente Sarney deixou 
confuso o príncipe japonês. Mesmo es
tando ao lado do príncipe, Sarney foi 
até o cordão de isolamento e cumpri
mentou algumas crianças. 

A despedida do presidente não 
foi diferente. Um solícito Sarney aten
deu à imprensa no aeroporto de Lon
drina, antes de embarcar de volta para 
Brasília. Falou de economia — a prová
vel participação brasileira nos fundos 
que o governo japonês está investindo 
no terceiro mundo —, pouco de políti
ca. Disse apenas que a demissão do ex-
ministro-chefe do Estado Maior das 
Forças Armadas foi "um episódio ad
ministrativo já superado". 

Sobre a súbita popularidade en
contrada no norte do Paraná, ele disse 
que foi "generosidade do povo do Pa
raná, que naturalmente compreende 
as dificuldades que o Brasil atravessa 
e que essas dificuldades são a inda 
maiores nas mãos do presidente". 
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