
W DA TARDE SARNEY EM SAO PAULO . 
Em Campinas, uma nova estação da Embratel. Com Quércia, prêmios. 

QÜT tiêl 
O presidente José Sar
ney inaugurará hoje, no 
início da tarde, a esta
ção terrena de comuni
cações internacionais 
via satélite da Embratel, 
localizada em Morunga-
ba, município de sete 
mil habitantes da região 
de Campinas. Em com
panhia do ministro das 
Comunicações, Antônio 
Carlos Magalhães, Sar
ney visitará em seguida o Centro de 
Pesquisas e Desenvolvimento (CPqD) 
da Telebrás, em Campinas, onde par 
ticiparã da cerimônia de lançamento 
de três novos chips (microcircuitos), 
produzidos com tecnologia totalmen
te nacional. 

Às 18 horas, o presidente da Re
pública estará no Palácio dos Bandei
rantes, participando, juntamente com 

o governador Orestes 
Quércia, da entrega do 
prêmio à "empresa do 
ano" outorgado pela re
vista Exame, por ocasião 
do lançamento da edi
ção que apresenta as 
"melhores e maiores" 
empresas, com destaque 
para as que mais se des
tacaram em 31 setores 
da economia. Participa
rão da solenidade os mi

nistros das Comunicações, Antônio 
Carlos Magalhães, da Indústria e Co
mércio, José Hugo Castelo Branco, do 
Trabalho, Almir Pazzianotto, das Re
lações Exteriores, Abreu Sodré, e do 
Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto. 

A chegada do presidente Sarney 
ao aeroporto de Viracopos, em Cam
pinas, está prevista para as 12h45. Ele 
se deslocará imediatamente para Mo-

rungaba, de helicóptero. Também de 
helicóptero, ele seguirá para o centro 
de pesquisas da Telebrás, onde deve
rá chegar às 15 horas. Às 16h45 deve
rá embarcar de Viracopos com desti
no ao aeroporto de Congonhas, onde 
sua chegada está prevista para as 
17hl0. 

Estação terrena 

A estação terrena de comunica
ções internacionais via satélite de 
Morungaba atenderá a região Sul e é 
a segunda do País (a outra está locali
zada em Tanguá, no Estado do Rio de 
Janeiro). Com 564 canais, a nova esta
ção aumentará em mais de 40% a dis
ponibilidade de circuitos via satélite 
do Brasil para o Exterior. Custou 26 
milhões de dólares, dos quais 70% em 
moeda nacional. Morungaba foi a ci
dade escolhida em função de sua to

pografia, que assegura proteção con
tra interferências eletromagnéticas. 

Sarney inaugurará também, sim
bolicamente, a estação telefônica de 
São Gabriel da Cachoeira, no Amazo
nas, a 10.000° município a ser interli
gado à rede de DDD (discagem direta 
à distância), fazendo uma ligação in
terurbana e conversando com o pre
feito daquela cidade. 

Os três novos chips desenvolvi
dos por técnicos da Telebrás têm 
aplicação específica em equipamen
tos de telefonia (chip é uma pastilha 
de silício que contém microprocessa
dores e é responsável pelo processa
mento lógico dos computadores). Mas 
no Centro de Pesquisas e Desenvolvi
mento da Telebrás, Sarney conhecerá 
também outros projetos em desenvol
vimento, nas áreas de circuitos inte
grados , f ib ras ót icas e raio la
ser, j 


