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Srarney fará viagem 
de trabalho a Minas 

Pelo menos dois estados — Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul — já 
estão certos de receber, em abril, o que 
no Palácio do Planalto está sendo 
chamado de "viagens de trabalho" do 
governo Sarney. Será uma viagem 
com ministros, não apenas para 
participarem de solenidades, mas para 
despachos , a t end imen to aos 
governadores e aos secretários es
taduais. 

Minas, será o primeiro Estado, por 
ter a idéia surgido durante a visita do 
governador Newton Cardoso, nesta 
semana, ao presidente José Sarney. 
As viagens terão, além das finalidades 
anunciadas pelo governo, função de 
aproximação maior entre o presidente 
e os governadores, bem como pôr em 

prática o que o ministro Marco Maciel 
vem denominando de "Política de 
Unidade Nacional". 

Sarney ficou bastante interessado 
em iniciar o mais r ap idamen te 
possível essas "viagens de trabalho", 
só não t o m a n d o a iniciat iva 
imed ia tamente , em v i r tude dos 
compromissos com os empresários 
paulistas (viagem hoje e reunião em 
uma granja do empresário Matias 
Machiline) e a próxima visita do 
presidente Mário Soares, de 
Portugal. Uma das definições é 
quanto aos ministros que deverão 
seguir em cada viagem duração e 
roteiro. Segundo a assessoria do 
Planalto, segunda ou terça-feira o 
esquema estará pronto. 

Neho Hoançues 

Pazzianotto cumprimenta Sarney (ao lado d. Marly e Luiz Henrique) 

Presidente recebe o PMDB 
Dez ministros de Estado, mais de 

450 convidados, entre deputados, 
senadores, membros da executiva do 
PMDB e familiares compareceram 
ontem a noite, á recepção que o 
presidente José Sarney ofereceu ao 
pa r t ido . A reunião, segundo o 
presidente, foi de confraternização e 
com a finalidade de aproxima-Io de 
sua base parlamentar. 

Bastante formal em seu inicio, a 
reunião foi aos poucos perdendo essa 
preocupação, com o p res iden te 
aproveitando para falar à imprensa e 
dar o seu recado. Para Sarney, "o en
contro foi muito significativo, trans
formando-se em demonstração do 
clima de consideração do presidente 
da República pelo Congresso. Quando 
se abre esse palácio, que é um símbolo 
do poder no Brasil, para receber 
companheiros do maior partido do 
País". 

Márcia 
O presidente ressaltou a presença 

de Márcia Kubitschek, taxando o 
momento de emocionante, pois a 
depu tada , filha de Jusce l ino , 
confessou que há mais de 20 anos não 
comparecia ao Alvorada, com o 
p res iden te ap rove i t ando pa ra 
destacar a conservação que o Palácio 

apresentava. Indagado se o apoio dos 
parlamentares era importante no 
momento das negociações da divida 
externa, Sarney afirmou: "Todo o 
apoio do Brasil é importante neste 
momento em que nós e s t amos 
enfrentando o problema da divida 
externa, que é um problema sério, com 
repercussões de caráter internacional 
muito grandes. Eu acho que a união 
nacional e o apoio de todos vão servir 
para vencer este problema difícil". 

O presidente também descartou a 
possibilidade de apelar ao FMI, como 
foi sugerido pela ministra inglesa 
Lady Youg. Para ele o problema da 
divida externa tem dois patamares. 
Um financeiro e outro político e que a 
situação do Brasil reflete e preocupa 
todo o mundo ocidental, o que vai 
requerer uma solução política. 

Um dos últimos a chegar, o líder do 
PMDB na Constituinte, deputado 
Mário Covas, elogiou o momento, 
disse que a confraternização era 
impor tan te e não desca r tou a 
possibilidade de falar em política. 
Covas fez questão de declarar a sua 
condição de governo, do PMDB, mas 
disse que na Constituinte a posição do 
par t ido deve ser de mui t a 
independência. 


