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muda 
por segurança 

Uma imagem bastante des
contraída do presidente José 
Sarney dirigindo o seu próprio 
carro, quando deixa Brasília Jjfê. 
para descansar em seu sítio de 
São José do Pericumã, no 
município de Luziânia, Goiás, só 
será vista pelos brasileiros, 
agora, quando Sarney deixar o 
governo. Por determinação da 
Segurança do presidente, Sar-

, ney não poderá dirigir mais o seu 
próprio carro. 

Desta forma, o presidente da 
República deixa Brasília às 20 
horas de hoje, com a família, 
para passar o feriado de amanhã 
em seu sítio, num carro oficial 
com motorista; E para aqueles 
que pensam em incomodar Sar
ney nesse feriado, vale o aviso: ò 
secretário de Imprensa do 
Planalto, Fernando César, afir
mou ontem que a vigilância de 
Sarney no seu sítio sequer se 
dará ao trabalho de anunciar os 
possíveis visitantes. A ordem é 
deixar o presidente descansar. 

Mas já na sexta-feira, ao con
trário da maioria do funcionalis
mo público e até mesmo dos 
representantes do Congresso 
Nacional, Sarney estará de vol
ta ao trabalho no Palácio do 
Planalto, para mais um dia de 
expediente. É o estilo Nova 
República, onde Sarney tra
balha até.aos sábados, na ten
tativa de acelerar e de executar 
as promessas políticas feitas à 
Nação pela Aliança Demo
crática. 

Empréstimo apurado 
O presidente José Sarney 

determinou ao ministro da 
Fazenda, Francisco Dornelles, 
que use todo rigor para que 
apure este fato: quem emprestou 
um carro oficial para o irmão do 
presidente Sarney, empresário 
Murilo Ferreira, para que ele 
fosse até o Paraguai, usando um 
carro oficial com chapa do 
Ministério da Fazenda? Murilo 
Ferreira nem sequer é funcio
nário público. 

S arney avisa mais: tem 14 ir
mãos, mas ainda quando ele as
sumiu p governo do Maranhão, 
reuniu toda a família e deixou 
bem claro: governo não tem 
parente. Agora, no Palácio do 
Planalto. Sarney tem este 
lema: "Presidente não tem 
parente". 


