
Cardoso, Sarney, Aureliano: espera (inútil) em jreiiano: espera iinunij em oeio nonzonre. 

Sarney, hoje, no 
l chá das cinco servido to- multidão 
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O tradicional chá das cinco servido to
ldas as quintas-feiras na Academia Brasilei
ra de Letras deverá estar muito concorrido 

Jhoje: espera-se o acadêmico José Sarney, 
/que raras vezes teve a oportunidade de sen
tar-se em sua cadeira de número 38. E du
rante as sete horas que o presidente perma
necerá no Rio nenhum encontro político 
está previsto — seu programa será exclusi
vamente cultural. Os organizadores da 
agenda presidencial esperam que não haja 
nenhum contratempo na programação, para 
compensar os transtornos de ontem, em Mi
nas Gerais. 

Sarney viajou ontem a Belo Horizonte, 
onde ficaria apenas alguns momentos à es
pera do Búfalo da FAB, no Aeroporto de 
Confins, para então seguir viagem a Concei
ção do Mato Dentro. Ali se comemorava os 
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um dia sem política? 
rins neln s)n- tnda a piriario multidão de políticos comandados pelo go 

vernador de Brasília, José Aparecido, que 
consumiu os dois últimos anos na organiza
ção da festa. E Sarney não foi. O avião que 
conduzia o presidente chegou a sobrevoar a 
cidade durante quinze minutos. Não houve 
teto para a aterrissagem e não houve outra 
alternativa senão retornar a Confins. 

Foi uma frustração para José Apareci
do, cujo objetivo ao organizar a solenidade! 
era fortalecer o PFL mineiro e neutralizar o 
ímpeto do governador Newton Cardoso. To
da a região também estava entusiasmada 
com o revide político. Depois do contratem* 
po, José Aparecido teria comentado coro 
ironia que Bom Jesus de Matozinhos estava 
conspirando contra a solenidade programa-, 
da para sua terra natal. O cancelamento dá 
viagem presidencial. Dorém. não tiprfnrhnn! 

toda a cidade. 
Hoje, no Rio, Sarney deve chegar ã*ftea-

demia Brasileira de Letras meia hora antes 
do chá das cinco, depois de uma passagem 
pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasi
leiro, onde será empossado no cargo de pre
sidente de honra. As 19 horas, Sarney vai 
para o Paço Imperial, para cumprir a parte 
considerada como mais importante de sua 
viagem ao Rio: a comemoração do primeiro 
aniversário da Lei Sarney, que fornece in
centivos especiais aos empresários que in
vestem em cultura. 

Como parte dessas comemorações, Sar
ney visitará a exposição "As Imagens do 
Brasil Holandês: 1630-1654", que conta em 
seu acervo com 135 peças daquele período 
que conta a história da passagem dos holan-


