
tornai de Brasilia mi Política 

Sarney visita o MAM e 
inaugura escola pública 

Rio — O presidente José Sarney. 
iniciando seu programa oficial no 
Rio de Janeiro esteve à tarde no 
Museu de Arte Moderna, onde par
ticipou de um almoço em home
nagem a Niomar Muniz Sodré, 
diretora do extinto jornal Correio da 
Manhã e presidente de honra do 
museu. O presidente estava acom
panhado de vários ministros.além 
do governador Leonel Brizola, que 
também participou de toda a 
programação. 

No MAM. o presidente da 
República fez um pronunciamento 
no qual enalteceu a figura de dona 
Niomar, reportando se a sua 
atuação no Correio da Manha, e o 
apoio e incentivo que à homena
geada sempre deu às artes plásticas 
no Pais. 

Sarney referiu-se ainda, sen
sibilizado, às palavras proferidas 
momentos antes por N iomar Muniz 
Sodré, nas quais ela relatava sua 
trajetória desde os primórdios de 
suas atividades jornalísticas, às 
vicissitudes por que passara como 
conseqüência da repressão, a sua 
dedicação ao Museu de Arte Moder
na, por ela fundado em 1952,e par
cialmente destruído em 1978, o in
cêndio de sua própria residência, há 
cerca de seis meses, com a des
truição de um valioso acervo artís
tico e literário. 

Sarney disse que jamais tinha 
ouvido ou lido um depoimento tão 
sofrido, tão densc e claro como o 
que Niomar aqui fez a respeito de 
sua vida". 

Terminada a homenagem, o 
presidente da República, antes de 
seguir para o município de Nova 
Iguaçu, para a inauguração de mais 
um centro integrado de educação 
pública - CIEP,ouviu o presidente 
do S indicato dos Bancários do Rio 
de Janeiro, Ronaid Barata, que lhe 
transmitiu a preocupação da classe 
à situação dos funcionários dos 
bancos Comind e Auxiliar. 

O presidente Sarney, apóá ouvir 
o representante classista, afirmou: 

Numa sociedade democrática, 
aberta e pluralista, todos nós e os 
senhores têm o direito de defender os 
pontos de vista, os direitos da classe 
e os interesses individuais de todos 
os funcionários. Eu como presidente 
da República tenho o dever de 
defender os interesses da coleti
vidade como um todo e os interesses 
do País. Portanto, eu vou receber 
essas reivindicações com sensi
bilidade e vou examiná-las dentro 
desse contexto do interesse maior 
do País". 

Sarney e D. Sarah homenageiam Niomar Sodré (d esquerda) 

Pela segunda vez. o presidente 
José Sarney participou da inau
guração de um Centro Integrado de 
Educação Pública - CIEP em 
companhia do governador Leonel 
Brizola. Além de parabenizar 
Brizola por sua obstinação em 
favor do programa educacional" e 
de afirmar que o trabalho de se
mear escolas é o de um verdadeiro 
político", Sarney manifestou sua 
disposição em colaborar para que a 
iniciativa "tenha êxito e melhore a 
vida dos brasileiros". 

O CIEP inaugurado ontem 
recebeu o nome de Gustavo Ca-
panema, em homenagem aos minis
tros da Educação de Getúlio Var
gas, e a cerimônia contou com a 
presença da viúva do político mi
neiro, D Maria Capanema. Loca
lizado no Mutirão Nova Aurora, em 
Nova Iguaçu, o CIEP já está em 
funcionamento desde setembro, 
com 570 crianças cursando de 1" a 
4" série e 45 jovens sendo alfabe
tizados à noite. 

Ministro verá 
Raul Alfonsín 

O minis t ro da Educação , 
Marco Maciel, encontra-se hoje, 
às 11:301)! com o pres idente 
argent ino Raul Alfonsin, em 
audiência especial na Casa 
R o s a d a . O encon t ro ocorre 48 
horas a n t e s do encon t ro do 
presidente José S arney com seu 
colega a rgen t ino , d u r a n t e a 
inauguração da Ponte Tancredo 
Neves, que une os dois países. 

Embora a pauta da audiência 
entre o ministro e o_presidente 
Alfonsin não t enha sido 
divulgada, assessores do Mec 
confirmam que temas políticos 
serão tratados. A razão oficial do 
encontro , no en t an to , é a 
discussão de assuntos 
relacionados com a •)" reunião 
da Comissão Mista de Intercâm
bio Cultural Brasil-Argentina, 
que começou ontem em Buenos 
Aires e motivou a viagem de 
Marco Maciel à Argentina. 

Ao abrir ontem a reunião da 
Comissão, Maciel frisou que as 
relações entre os dois paises , 
" t rad ic iona l e h is tor icamente 
densas, vêm recebendo novo im
pulso desde o advento da Nova 
República". 

Maciel firmou ontem um 
acordo de cooperação univer
si tár ia com o objetivo de 
aproximar as univers idades 
brasi le i ra e a rgen t ina . 


