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João Pessoa — 0 presidente-g^ 

José Sarney desembarca, hoje, àsg>* 
10hl5, no aeroporto Castro Pinto, 
para uma permanência de 6 horas naj j j 
Paraíba, tempo durante o qua lQ 
presidirá o ato de fechamento das 
comportas da barragem de Gra- • 
mame e Mamuaba, e em seguida, ^ 
ehcerrará as comemorações ao cen-^5 
tfcnário de nascimento do politico eip 
escritor José Américo de Almeida. & 
! Às 12h00 está prevista a^s 

chegada da Comitiva à "Fundação^ 
Casa José Américo", para a sessão 
solene. O almoço será às 12h40, na ^ 
granja S antana. * 
! Representações locais da Ordem . 

dos Advogados do Brasil, partidos 5 
políticos, entidades sindicais e as- " 
sõciações de bairros iniciaram on
tem a confecção de faixas pedindo 
á-realização de eleições diretas para 
sfe Presidência da República e a 
elaboração de um manifesto contra 
o^custo de vida. 
* Parte dos manifestantes pre

tende exibir essas faixas, a entrada 
da cidade, por onde passará a 
comitiva presidencial, enquanto 
onutra utilizará carros de som\e 
comícios-relâmpagos na distri
buição do manifesto que ontem 
começou a ser impresso. 

O programa de visita do Pre
sidente, que estará deixando João 
Pessoa por volta das 16h00, inclui 
almoço com Tarcísio Burity (que 
advoga um mandato de cinco anos 
para S arney) e lideranças politicas 
locais, na granja Santana, residên
cia oficial do governador''. 
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Ilha 

( O presidente José Sarney 
acompanhado de dona Marly e do 
presidente da LBÁ, Marcos Vilaça, 
chega hoje às 16h:30 ao arqui
pélago Fernando de Noronha onde 
será recebido pelo governador Fer
nando César Mesquita, seu ex-por-
voz. Na ilha, o Presidente e sua es
posa visitarão vários pontos de in
teresse turístico e, principalmente 
as obras assistenciais da LBA. 

Desde a assinatura de um con
vénio, em setembro do ano pas
sado, entre a LBA e o governo do 
território, houve um repasse de Cz$ 
30 milhões destinados a várias 
atividades de apoio à comunidade, 
que vão desde a implantação de um 
banco de leite materno até o apoio 
técnico e material às orgnizações 
comunitárias, incluindo cursos de 
reciclagem profissional,, trabalho 
co idosos, criação de creches para 
crianças de zero a seis anos, e aten
dimento especializado para excep
cionais. 

Entre as obras que serão vi
sitadas pelo presidente Sarney e 
dona Marly, está a creche cons
truída pela LBA e o Centro de 
Convivência implantado no antigo 
quartel. 

Arraes diz que vai 
só saudar Sarney 

Recife — O governador 
Miguel Arraes vai a João Pessoal, / 
hoje, encontrar-se com o presidente ( 
Sarney, que fará escala naquela 
cidade para inaugurar uma bar
ragem no interior da Paraíba. O 
Presidente seguirá depois para a 
Ilha de Fernando de Noronha. 
Segundo Arraes, sua intenção é de 
apenas cumprimentar o^residente 
e imediatamente voltar ao Recife. 

Será o primeiro encontro do' 
governador pernambucano com 
S arney depois que Arraes assumiu 
sem mais qualquer sombra de 
dúvida a defesa da tese dos quatro 
anos de mandato, com' eleições 
presidenciais em 88. Arraes e o 
presidente S arney nunca chegaram 
a ter um relacionamento alem do 
formal e especulou-se que a escala 
em João Pessoa, em vez do Recife, 
teria sido uma forma de evitar o t 
encontro com Arraes. Se isto tem 1 
fundamento, não deu resultado, J ^ ^ V J 


