
Sarney, 30 viagens, 
bate o recorde de JK 
O presidente José Sarney deci

diu fazer mais uma viagem à Ar
gentina, antes de deixar o governo, 
e está negociando ainda visitas ao 
Paraguai, Uruguai e Chile, único 
país da Amércia do Sul que não vi
sitou oficialmente em seus cinco 
anos de mandato. Com 30 viagens 
já realizadas a 38 países e mais 
quatro em projeto, Sarney arreba
tou definitivamente de Juscelino 
Kubitschek — que governou de 56 
a 61 — o título de "presidente voa
dor". O atual Presidente já passou 
130 dias de seu mandato em via
gens ao exterior. 

Sarney deixa longe, ao encer
rar o mandato, seu antecessor, o 
general Figueiredo, que fez 19 via
gens, visitando 24 países (Para
guai, Argentina e Estados Unidos 
entram mais de uma vez na lista). 
A Argentina continua à frente, se
guida de perto pelos mesmos países 
que Figueiredo visitou mais de 
uma vez. Além de todos os países 
da América do Sul (a se concretizar 
a viagem ao Chile) e dos Estados 
Unidos, o presidente Sarney visi
tou: Portugal e Cabo Verde, Itália, 
México e Trinidad-Tobago, China, 
União Soviética, França e Portu
gal, Angola, Japão e Costa Rica. 
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Sarney ficou mais tempo no ar 
Nos dias 10 e 11 de novembro 

Sarney vai pela sexta vez à Argen-
na. A visita, provavelmente pre-
dida de um encontro com o presi-

•ente A ídrés Rodriguez, do Para
guai, não corresponde a nenhum 
Sovo passo no processo de integra-
rao entre os dois países. O motivo é 
« inauguração do novo prédio da 
embaixada brasileira em Buenos 

Só Ceará ganha com Paes 
Mais uma vez no exercício da 

Presidência da República, o depu
tado Paes de Andrade beneficia o 
seu Estado natal: o Ceará. Ontem, 
o presidente-interino instruiu o se
cretário da Secretaria de Habita
ção e Apoio Comunitário, Nelson 
Proença, a liberar NCz$ 1,1 milhão 
para a conclusão de 1.500 casas po
pulares em Fortaleza. 

Quando o presidente da Câma
ra substituiu o presidente José 
Sarney, durante a viagem aos Es

tados Unidos, também liberou ver
bas para a sua base eleitoral. Na
quela vez, os recursos foram inje
tados na construção de barragens. 
A verba autorizada ontem pelo de
putado Paes de Andrade é um adi
tivo ao convênio entre a SEAC e a 
prefeitura de Fortaleza para o pro
grama de mutirões habitacionais. 
O deputado irá segunda-feira à ca
pital cearense para verificar junto 
com o prefeito Ciro Gomes a assi
natura da liberação do dinheiro. 


