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SarnfiSLe Geisel conversam 
no Rio sobre Pacto Nacional 
Num dos lances mais sen

sacionais dos trabalhos de ar
ticulação política do presidente 
José Sarney, a agenda do pacto 
nacional incluiu amanhã, no Rio 
de Janeiro, um personagem 
muito especial: o ex-presidente 
Ernesto Geisel. O encontro de 
Geisel com Sarney será feito às 
1 1 horas de amanhã no Hotel 
Glória, no Rio, para onde o 
presidente embarcará às 12 
horas de hoje. Km seguida, 
provavelmente na sexta-feira, a 
agenda do pacto nacional in
cluirá a reunião de Sarney com 
os banqueiros. 

Com o ex-presidente Ernesto 
Geisel, o presidente Sarney não 
vai conversar sobre assuntos 
militares. Para falar sobre esses 
temas, o presidente "conversa 
com os ministros militares." 
segundo enfatizou, ontem, o 
secretário de imprensa do Pa
lácio do P lana l to . Fernando 
César. Ele, porém, não adiantou 
nada sobre o encontro de 
amanhã. Mas sabe-se que o tema 
da conversa de Geisel com o 
pres iden te Sarney será. entre 
outros, o pacto nacional. 

Banqueiros 

O próximo lance do pacto 
nacional será com os represen
tantes dos banqueiros, num en
contro que deverá ser realizado, 
provavelmente , nesta sexta-
feira, na Granja do Torto. Caso 
não seja possível na sexta, esse 
encontro será realizado, o mais 
t a r d a r na próxima segunda-
feira. O secretário do presidente, 
economista Jorge Murad. está 
articulando essa reunião, con
vidando banqueiros. 

Depois dos banqueiros — que 
representam o capital e o pre
sidente Sarney já reuniu-se com 
representantes do trabalho —- a 
agenda do pacto nacional do 
presidente da República incluirá 
uma reunião, possivelmente 
ainda este mês, com os líderes de 
todos os partidos políticos. Mas 
an te s desse encontro Sarney 
fará uma reunião com represen
t a n t e s do PT — Partido dos 
Trabalhadores, segundo infor
mações do ministro Fernando 
Lyra.da Justiça. 

Entrevista 

A situação política e eco
nômica do Brasil mais as gran
des medidas que visam a ins

titucionalização do regime 
democrático. como a convocação 
da Assembléia Nacional Cons
t i t u i n t e , entre outros temas, 
farão parte. hoje. da primeira en
trevista coletiva que o presiden
te José Sarney vai conceder aos 
correspondentes estrangeiros no 
Brasil. A entrevista será feita às 
lõh30, no Hotel Glória. Rio de 
J a n e i r o . Sarney regressará a 
Brasília amanhã. 

O embarque do presidente 
para o Rio será às 12 horas. Ao 
desembarcar na Base Aérea do 
Galeão. Sarney receberá honras 
militares e cumprimentos. 

Homenagem 

A noite, Sarney participará 
da solenidade de posse do es
critor Marcos Vilaça, na Aca
demia Brasileira de Letras. Ao 
final da solenidade, às 22h.'W, o 
p res iden te retornará ao Hotel 
Gloria, onde pernoitará, na suíte 
presidencial. Amanhã, às 9 
horas, o presidente Sarney será 
homenageado pelo Instituto dos 
Advogados do Brasil, onde fará 
o descerramento da placa co
memorativa da visita e fará urn 
pronuncimento. 

As 10hW) o presidente re
gressará ao Hotel Glória onde 
receberá a visita do ex-
presidente Ernesto Geisel às 11 
horas. Meio-diae c.meia.Sarney 
almoçará com representantes da 
Associação Brasileira de Pro
paganda. O programa prevê en
trega de diplomas e discursos de 
Caio Rodrigues, presidente da 
associação, e Roberto Marinho, 
diretor-presidente das orga
nizações Globo. O embarque do 
p res iden te para Brasília está 
previsto para às 16h2õ. 

Exclarecimento 

O ministro-chefe do Gabinete 
Civil. José Hugo Castelo Branco. 
esclareceu ontem que na en
trevista em que revelou a exis
tência de uma "forte e influente 
corrente no Congresso" que 
apoiaria a manutenção do man
dato de seis anos para o presi
dente José Sarney, limitava-se a 
citar fatos, não estava fazendo 
proposta, nem emitindo opinião 
sobre o assunto. 

— Na sexta-feira - • explicou 
José Hugo -- perguntaram-me 
qual era a minha opinião sobre a 
duração do mandato do pre
sidente. Não dei nenhuma 
opinião. Limitei-me a dizer que o 
presidente tem. pela atual Cons
tituição, seis anos de mandato: 
que ele, espontaneamente, já 
disse preferir quatro: que o 
governador Leonel Brizola 
defende um mandato de dois 
anos ; e que há parlamentares 
favoráveis à manutenção dos 
atuais seis anos. Não fiz. no en
tanto, nenhuma proposta, nem 
emiti minha opinião. 

O ministro concorda que cabe 
à Cons t i tu in te decidir livre e 
soberanamente sobre a duração 
do mandato presidencial. 


