
28 2 <?0 Política 
Em sua penúltima viagem ao Exterior como presidente, 
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ele embarca com uma das menores comitivas, apenas o i to pessoas. E sem 
o entusiasmo das vezes anteriores, como a Paris, no ano passado. 

0 recordista Sarney viaja sem pompa 
O presidente José Sarney faz 

hoje mais uma viagem ao Exte
rior, a 33''. um recorde: vai ao 
Uruguai para assistir à posse do 
presidente eleito. Luís Alberto 
Lacalle. Só que, desta vez, a comi
tiva não será tão numerosa como 
a de outras viagens (Paris, por 
exemplo, recebeu mais de 200 
acompanhantes) . Apenas oito 
pessoas acompanham Sarney na 
viagem a Montevidéu, que ainda 
não será a última de seu governo. 
No dia 11. ele vai a Santiago do 
Chile, para a posse de Patrício 
Aylvvin. 

O presidente embarca ás 
13h3() na Base Aérea de Brasília e 
chega às 17 horas a Montevidéu. 
A noite, o presidente — que ílcará 
hospedado na embaixada brasilei
ra — e os demais convidados do 
governo uruguaio participam na 
"Casa de Gobierno" de um jantar 
oferecido por Lacalle. Acompa
nham o presidente nesta viagem o 
chefe do Gabinete Militar. Bayma 
Denis; o ministro das Relações 
Exteriores Abreu Sodré; o presi
dente da Câmara dos Deputados. 
Paes de Andrade: o governador 
do Maranhão. Epitácio Cafeteira: 
o médico particular do presidente. 
doutor Messias Araújo; o chefe 
do cerimonial do Palácio do Pla-
nalio: Júlio Coar Gomes e os di 

plomatas Gilberto Velloso e José 
Nogueira Filho. 

O recordista 

Quando deixar o governo no 
próximo dia 15. o presidente Sar
ney leva consigo um recorde difí
cil de ser batido: mais de 30 via
gens ao Exterior em cinco anos. 
Só a Oceania ficou de fora em seu 
roteiro. A preferência presidencial 
pelas Américas é evidente. Apenas 
na Argentina Sarney esteve em 
cinco oportunidades, enquanto o 
Uruguai já o hospedou por qua
tro vezes. Mas foi em uma viagem 
á Europa que o presidente bateu 
mais um recorde: a maior comiti
va presidencial, que se deslocou a 
Paris para as comemorações do 
Bicentenário da Revolução Fran
cesa, em julho do ano passado. 

O DC-10 com capacidade pa
ra 226 lugares partiu superlotado. 
A comitiva oficial de Sarney era 
composta de 12 pessoas, entre mi
nistros e políticos, mas as estrelas 
eram os convidados especiais do 
presidente. A lista de passageiros 
foi mantida em sigilo, mas no bal
cão de embarque havia três folhas 
com 50 nomes da comitiva. Seis 
pessoas desistiram de passar o ve
xame de viajar com o dinheiro do 
contribuinte. O detalhe é que Sar-

Sarney 
não esqueceu 
i, Si " i '•Um 

amigo 0 senador 
Nelson Carneiro 
vai assumir 
a Presidi ncia 
pela 
primeira vez. 

ney acabou antecipando a sua 
volta de Paris, depois de se sentir 
discriminado pelos demais chefes 
de Estado ao ter de se sentar em 
mesa separada ao lado de repre
sentantes de países do Terceiro 

Mundo num jantar. Pior: ele aca
bou não conseguindo também 
uma reunião reservada com a pri-
meira-ministra britânica Marga-
ret Tatcher. o que o deixou aindrf 
mais aborrecido. / 


