
Sarney fa# 
ainda mais 
, OBSl O i U ! í 
duas viagens i 

Ao longo dos cinco anos de 
mandato, o presidente José Sarney 
realizou 34 viagens ao exterior, em ^ 
visitas oficiais a 18 países dos cinco ^ 
continentes. Antes de transmitir o --;l 

cargo a seu sucessor, Fernando > 
Collor, no dia 15 de março, o presi ^ i 
dente fará as duas últimas viagens '^è, \ 
para fora do País, comparecendo às !i J & 

posses dos novos presidentes do ^ 
Uruguai, Luiz Alberto Lacalle, no <3̂ v 
dia I o de março, e do Chile, Patrí f^ 
cio Aylwin, no dia 11, a três dias do fj>,. 
final do seu governo. Na posse de !=£-• 
Lacalle, Collor será representado r

e l . 
pelo futuro líder do governo no Se- x̂» 
nado, Carlos Chiarelli, 

A ida de Sarney ao Chile fecha 
o ciclo de viagens a todos os países 
da América do Sul. Ao anunciar co
mo política prioritária para a área 
externa a integração dos países 
sul-americanos, o presidente anun
ciou que só visitaria as nações em 
regime de plena democracia, o que 
excluiu o Chile até a realização de 
eleições diretas neste país no ano 
passado, com a data da posse de 
Aylwin marcada para o dia 11, 
Sarney pode completar todo o rotei
ro de viagens à América do Sul, co
mo chefe de Estado. 

Na quarta-feira de Cinzas, Sar
ney viaja para o Uruguai, além de 
assistir à posse de Lacalle, mante
rá um encontro com o presidente 
que deixa o cargo, Júlio Maria San-
guinetti, com quem firmou laços de 
amizade nos diversos encontros 
mantidos entre os dois. No dia se
guinte, assiste à solenidade de 

'" transmissão do governo uruguaio e 
retorna no mesmo dia a Brasília. 

Processo 
ressuscitado 

Depois de deixar a cobiçada ca
deira do Palácio do Planalto, o pre
sidente José Sarney pode vir a sen
tar no desconfortável banco dos 
réus. Pelo menos, esta é a disposi
ção do senador José Inácio Ferreira 
tPDS/ES), que nos primeiros dias , 
do novo governo deve encaminhar 
ao ministro da Justiça, Bernardo 
Cabral, um expediente para que 
Sarney e cinco de seus auxiliares 
diretos sejam processados por cri
mes comuns, na órbita do Ministé
rio Público. 

José Inácio persegue a conde
nação de Sarney desde que a Câ
mara dos Deputados arquivou os 
resultados da CPI da Corrupção — 
que o senador presidiu — e que 
apurou diversas irregularidades 
no governo. Na época Sarney foi 
acusado por 14 crimes de responsa
bilidade, sem que o processo tives
se andamento. Como arquivamen
to no Legislativo, o senador capixa
ba recorreu a um mandado de se
gurança junto ao Supremo Tribu
nal Federal (STF), tentando impe
dir que o destino da CPI fosse o ar
quivo. O STF indeferiu a requisi*., 
ção, por cinco votos a quatro, há 15 
dis. "Quem votou contra foram os 
ministros indicados por Sarney", 
disparou o senador, citando nomi
nalmente os ministros Célio Borja, 
Paulo Brossard e Sepúlveda 
Pertence. 

No dia 9, logo depois da decisão 
do STF, o futuro líder do governo 
no Senado, Carlos Chiarelli 
(PFL/RS) telefonou para José Iná
cio para lhe assegurar que o pro
cesso não se encerraria na esfera 
do Supremo. Chiarelli, por várias 
vezes já demonstrou a intenção de 
ressuscitar a conclusão da CPI da 

\ corrupção, da qual foi relator. Âs 
\ indicações da CPI apontam, por 
| exemplo, o ministro da Fazenda, 

i Í Maílson da Nóbrega, como respon-
i [ sável por intermediação de verbas 
I ; públicas e o ministro da Justiça, 
j l Saulo Ramos, por crime de 
| í prevaricação. 

i O relatório da CPI pode servir 
j de base ainda para que o ex-

ministro, do Planejamento, Anibal 
Teixeira e os ministros dos Trans
portes, José Reinaldo Tavares, e 
das Comunicações, Antônio Carlos 
Magalhães, também sejam levados 
ao banco de réus. * 


