
r 
Jornal de Brasília 

Para Sarney, 
pergunta foi 
irresponsável 
0 presidente José Sarney está 

"profundamente chateado" com a 
denúncia de "contrabando oficial" 
de computadores, por membros da 
delegação brasileira que visitou os 
Estados Unidos. Ele acha que a 
pergunta da jornalista Renata lo 
Frete, da Folha de S. Paulo, feita 
durante entrevista coletiva em 
Nova Io rque , quanr ta - fe i ra , 
"pequenou" a visita que fez à 
ONU, para falar contra a nu-
clearização militar do continente 
latino-americano. 

Também o porta-voz da Pre
sidência da República, Carlos 
Henrique Almeida Santos, se dis
se "profundamente entristecido" 
com o episódio, chegando a per
guntar, em conversa ontem com os 
jornalistas credenciados no Palácio 
do Planalto: "O presidente é por
teiro de hotel? É fiscal de alfân
dega, por acaso?". 

O Palácio do Planalto considera 
a pergunta da repórter da Folha de 
S.Paulo "irresponsável", de acor
do com Carlos Henrique. Em sua 
opinião, o episódio reflete "uma má 
compreensão da natureza do oficio 
de jornalista". 

O porta-voz da Presidência da 
República argumentou que o 
Presidente durante os dias que es
teve nos Estados Unidos, "de 
manhã à noite ficou envolvido com 
questões da maior importância 
para o pais (dívida externa) e para 
o cont inen te la t ino-amer ica
no (desarmamento). 

Contou que a entrevista seria 
apenas sobre esses dois temas — 
desarmamento e dívida externa — 
e que Sarney resolveu, atendendo a 
ponderações suas, tratar também 
de política interna. Deu no que 
deu. 

O presidente José S arney negou 
ontem que pretende fazer hoje uma 
reunião ministerial. Também não 
reunirá o seu "conselho político", 
de acordo com Carlos Henrique. 
Quanto ao encontro com o de
putado Ulvsses Guimarães, ainda 
não está definido. Poderá ocorrer 
neste final de semana. 
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Reis: "Só trouxe analgésicos" 

Alfândega vistoria 
avião presidencial 
"Só comprei aspirina e buf-

ferin". Já desceu, "avisando, do 
Boeing 707, o deputado Milton 
Reis (PMDB-MG) ainda exibindo 
uma bolsinha de viagem e expli
cando que havia recebido no avião. 
Mas o constrangimento já havia se 
espalhado entre a comitiva que 
voltou na madrugada de ontem de 
Nova Iorque, com o presidente 
Sarney, diante da presença da im
prensa na Base Aérea de Brasília, 
depois de ter sido levantada a 
suspeita de que o avião presiden
cial traria cargas proibidas de en
trar no Brasil, como com
putadores. 

A explicação previa de Milton 
Reis também não serviu para tirar 
da Base Aérea os três funcionários 
da Receita Federal que aguar
davam para fazer uma vistoria, na 
bagagem do avião. "Isso é rotina, 
estamos sempre aqui", argumen
taram os dois homens e a mulher 
imcumbidos da tarefa, embora 
nenhum jornalista lembrasse de já 
ter visto, em viagem internacional 
do p res iden te da Repúbl ica , 
qualquer funcionário estranho à 
Base Aérea ostentando os coletes 
pretos com letras laranjas, nada 
discretos, onde é muito fácil ler: 
"Receita Federal Alfândega". Os 
funcionários falaram pouco e não 
apagaram a impressão de que tudo 
era um jogo de cena, para provar 
que a comitiva presidencial nada 
tinha a esconder. 

O fato é que o Being 707 pousou 
à 1 hora e 20 minutos e por volta 
das 3 horas a última mala deixava 
o aeroporto. Aliás, o deputado 
Milton Reis foi um dos últimos a 
sair, com uma mala grande e outra 
menor, g r i t ando para os jor
nalistas: "Aqui está, é uma maleta 
bem pequena", mostrando a sua 
bagagem que mais demorou a 
chegar. Muita gente cochilou, 

como a deputada Márcia Kubi-
tschek (PMDB-DF), enquanto es
perava a liberação das malas. 


