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para ir onde quiser. |J 
O Senado aprovou ontem à noite a auto

rização para que ó presidente José Sarhe^ 
possa ausentar-se do País no período de ' 
de julho próximo a Io de janeiro de 1£ 
incluindo a viagem programada para o Vi 
tiçano, a partir de 7 de julho. Para essflí^t 
votação, o Senado enfrentou forte bloqueio 
do vice-líder governista Fábio Luceltíá 
(PMDB-AM), que atacou duramente o presi* 
dente José Sarney, afirmando que ele "só 
está no poder porque é um trânsfuga, leya^ 
do ao Planalto pelo holocausto deTancredo * :\ 

Fábio Lucena não se conforma com o 
corte de 20% na cota de importaçõesyd^ íi 
Zona Franca de Manaus e resolveu, ppr is^ó,; \ 
obstruir todas as votações no Senado. So | 
que ontem foi além, ocupando a tribüjia ; 
para dirigir pesadas críticas a Sarney, còii- : 
sideradas pelo líder do PFL, Carlos Chia- ] 
relli (RS), como "impropriedadés fiagran| 
tes, caluniosas, infamantes e injuriosas".jt> i 
líder governista Alfredo Campos (PMIS&T 
MG) limitou-se a anunciar para amãhhã^'[ 
defesa de Sarney. *i K JUN Wto4í 

Nas suas críticas, tàSiroém dirigidas aò "• 
chefe do Gabinete Civil, Marco Maciel, <í 
senador amazonense sustentou que o presi- ] 
dente da Sharp, Mathias Machline, "infíí^ '* 
trou-se nos porões do Palácio do Planalto,' 
inventando uma fraude de US$ 200 milhões ' 
na Zona Franca, o que é uma mentira, como 
se comprovou pelo inquérito oficial". 

A mais dura crítica de Lucena a Sarney ,» 
surgiu quando ele se referiu à próxima Viâ-3 j 
gem do presidente ao Vaticano. "Não véif i 
permitir" — assinalou — "que o chefe d& •" 
governo brasileiro vá ao Vaticano para diM j 
cutir um problema eminentemente brâsiléK ; 
ro, que é o da reforma agrária. E não vou í 
permitir também que Sarney vá ao Vaticano 
fuxicar contra os padres brasileiros". ^ x 7 J 

Fora o da viagem de Sarney, o Seriado. \ 
conseguiu aprovar apenas mais alguns ptfcj? í 
jetos, entre eles o que prorroga por mais um \ 
ano a isenção do IPI para a venda de carros i 
a álcool a motorista de táxi. í 

Já a Câmara, pelo voto simbólico das j 
lideranças, aprovou a redação final de 101 j 
proposições votadas durante o "esforço con- | 
centrado" da semana passada. Ontem mes
mo essas matérias foram encaminhadas ao j 
Senado, onde também serão examinadas e :, 
submetidas à votação. Se alguma for evweti- > 
dada, terá de retornar à Câmara. ' ; 

A Câmara também deliberou sobre ó« i 
15 projetos que constavam da pauta, apT?ó? ,; 
vando 11 e adiando a votação sobre oŝ dfê  j 
mais. Em plenário, havia apenas 15 dép̂ ujta- í 
dos, mas não houve chamada nominal e^É|} 
aprovações foram tranqüilas. 


