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Segurança presidencial 
terá mais rigor em SP 

Campinas — Protegido por um 
dos mais rigorosos esquemas de 
segurança já adotados pela Nova 
República, o presidente José Sar
ney faz hoje à tarde uma visita 
oficial aos municípios de Morun
gaba e Campinas, SP. onde per
manecerá aprox imadamente 
quatro horas visitando instalações 
da Telebrás, empresa do Ministério 
das Comunicações. 

Em Morungaba, Sarney 
inaugurará a estação terrana de 
comunicações internacionais via 
satélite, da Embratel, e em Cam
pinas irá até o Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento (CPQd), para 
conhecer os proetos que-estão sen
do desenvolvidos nas áreas de 
fibras óticas e satélites, e lançar 
oficialmente os três novos chips 
(microcircuitos) produzidos pelo 
centro. 

O forte esquema de segurança 
adotado pela Presidência da Re
pública foi enfatizado já no creden
ciamento dos jornalistas para a 
cobertura da visita. Para ter acesso 
aos dois centros da Telebrás, re
pórteres, fotógrafos e cinegrafistas 
terão que portar uma credencial 
com foto expedida pela 11a Bri
gada de Infantaria Blindada. A 
concessão destas credenciais só foi 
possível mediante a apresentação 
de uma solicitação formal feita pela 
empresa, em papel timbrado, 
acompanhada de cópias xerox da 
carteira de identidade e uma foto 
3x4. Cada órgão de imprensa, além 

de todas estas exigências, pôde in
dicar apenas dois profissionais 
para cada etapa do programa. 

Pool 
Durante a visita, o acesso dos 

jornalistas aos locais por onde o 
Presidente vai passar será limi
tado, principalmente no CPQd, em 
Campinas. Durante a apresentação 
do audiovisual que mostra os 
projetos em desenvolvimento no 
centro, por exemplo, a imprensa 
será mantida em outro ala. Na 
visita aos laboratórios, será for
mado um pool para cobertura, 
segundo orientação da segurança. 

Sarney chegará ao aeroporto 
internacional de Viracopos, em 
Campinas, às 12h45, onde será 
recepcionado pelo governador 
Orestes Quércia, de São Paulo, e 
receberá as honras militares. As 
13hl5, ele se deslocará de helicóp
tero para a estação terrena da Em
bratel, em Morungaba, onde 
chegará 10 minutos depois. A 
solenidade de inauguração da es
tação terrena terá a duração de 
uma hora. De Morungaba ele voará 
para o CPQd da Telebrás, em Cam
pinas, onde chegará às 14h45. Ali, 
ele visitará um show-room, assis
tirá a um audiovisual e lançará os 
três novos chips que a empresa es
tá colocando no mercado. Às 
16h20, Sarney embarcará em 
Viracopos, para São Paulo, onde 
25 minutos depois chegará ao 
aeroporto de Congonhas. ^ ^ 


