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O presidente José Sarney 

anunciou ontem, durante visita à 
Refinaria de Manaus, da Petro
brás, a descoberta de um poço de 
petróleo na bacia do rio Urucu, 
com vazão de 175 mil m3 de gás e 
produção de 850 barris de con
densado (óleo leve). Sarney deu a 
informação durante a solenidade 
de inauguração de obras de am
pliação da refinaria, que proces
sará o petróleo da bacia do rio 
Urucu. Depois, viajou para Ro
raima, onde anunciou a constru
ção de uma estrada ligando a ca
pital do Estado, Boa Vista, à ci-
daade de Georgetown, capital da 
Guiana. 

No Rio, o anúncio da des
coberta de petróleo e gás, feita por 
Sarney em Manaus, foi considera
do notícia velha pela Petrobrás. 
Os testes de produção do poço, 
localizado a nordeste do rio Uru
cu, já haviam sido divulgados pelo 
diretor de Exploração e Produ
ção, Wagner Freire, na última se
gunda-feira e publicados pela im
prensa. Segundo Freire, a desco
berta anunciada pelo presidente 
nada mais é do que um novo com-
partimentò do campo de petróleo 
de Urucu. 

Acompanhado dos minis
tros João Alves (Interior) e Bay-
ma Denys (Gabinete Militar), e de 
Carlos Sant'Anna, presidente da 
Petrobrás, Sarney inaugurou mais 
um porto de atracação da Refina

r a T i 

ria de Manaus, que agora terá %t 
tanques de armazenamento com 
capacidade de 1,5 milhão de baíí? 
ris de derivados de petróleo. ," \ 

Em Boa Vista, onde foj 
muito bem recebido pelos políti^ 
cos, Sarney afirmou que o Estado; 
de Roraima será porta de ligação 
entre o Brasil e o Caribe, ao presH 
dir solenidade, no Palácio da Jus
tiça, de assinatura de vários atos é 
convênios envolvendo o governo 
federal e a administração esta-; 
dual. "É decisão p.olítica do go-j 
verno a construção da rodovia ]\* 
gando Boa Vista a Georgetowrii 
Na minha visita à Guiana, ficou 
acertado com o governo daquefe 
país que nós vamos financiar essa 
obra para que o Brasil transforme 
o porto guianense num porto in-í 
ternacional de importação e exí 
portaçao", disse Sarney. Ele ad-; 
mitiu que esse porto será a base; 
do corredor a ser usado pela; 
Amazônia para comprar e vender 
produtos no Exterior. 

Ao chegar a Boa Vita, Sarí-
ney lançou, ainda no aeroporto, cí 
Programa de Combate à Malária; 
na Bacia Amazônica, ato que pre^ 
sidiu em companhia do governa-; 
dor do Estado, Romero . Jucá: 
Sarney almoçou no clube da Té-j 
laima (Telecomunicações de Ro-» 
raima), às margens do rio Brancó| 
e às 16 horas visitou uma fazenda 
onde está sendo plantada a prî  
meira lavoura de soja do extre-
mo-norte do Brasil. * \) 


