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Temporal 
mata mais 
12 no Chile 
Santiago — O violento tempo

ral que vem açoitando o Chile 
há uma semana causou pelo 
menos mais 12 mortes, quando 
as águas do rio Aconcagua, que 
transbordara, destruíram uma 
ponte na localidade de Calera, a 
120 quilômetros da capital. Na
quele exato momento havia dez 
pedestres e dois automóveis so
bre a ponte. 

Todos foram levados pela tor
rente, e a policia não acredita 
que alguém possa ter sobrevivi
do. 0 número de vitimas pode 
ser ainda maior, pois se desco
nhece o número de ocupantes de 
cada um dos veículos. 

Atè agora o temporal tinha 
causado sete mortes, quatro 
das quais de pescadores cujo 
barco se desfez ao chocar-se 
contra um rochedo, durante um 
vendaval. Na área mais afeta
da, a do centro do país, cerca de 
40 mil pessoas foram expulsas 
de suas casas pelas ãguas. Se
tenta e duas localidades estão 
inteiramente isoladas, e seu 
abastecimento é feito através 
de helicópteros. Em dezenas de 
estradas, entre elas a rodovia 
Pan-Americana, o trânsito está 
interrompido em vários pontos, 
pela queda de barreiras e pon
tes. 

São também muito grandes 
os prejuízos para a agricultura, 
dada a destruição de campos de 
cultivo. Os problemas mais gra
ves ocorreram nas localidades 
de Colina, próxima a Santiago, 
onde todos os seus 17 mil habi
tantes ficaram desabrigados, e 
de San Fernando, a 140 quilôme
tros da capital, evacuada em 80 
porcento. 

Em Santiago, o rio Mapochó 
transbordou, inundando vários 
bairros. 

França nomeia 
novo embaixador 

para o Brasil 
Paris — O governo francês 

nomeou ontem Phillippe Cuvil-
lier, de 57 anos, como seu novo 
embaixador no Brasil, substi
tuindo Bernard Dorin, atual re
presentante da França em 
Brasilia. Cuvillier ocupou car
gos na Comunidade Econômica 
Européia, de 1961 a 1967. De
pois, foi assessor técnico de dois 
ministros (no período de 1967 a 
1969) e, em 1969, foi nomeado 
diretor-adjunto do gabinete do 
ministro das Relações Exterio
res. De 1972 a 1975, Cuvillier foi 
ministro conselheiro em Lon
dres. Mais tarde, retornou à ad
ministração central da chance
laria francesa, antes de se tor
nar embaixador da França no 
Egito (1981 a 1985). Desde 1985. 
o futuro diplomata no Brasil es
tá ocupando o cargo de embai
xador em Rabat, capital do 
Marrocos. 
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Alfonsín mostra usina secreta a Sarney 
E com esse gesto afasta os rumores do uso da energia atômica para fins mi l i tares^ 
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Pelas màos de Alfonsín, Sarney torna-se o único chefe estrangeiro a ver a usina 

Presidente manda recado a políticos 
A convenção do PMDB, 

que vai se realizar ama
nhã e domingo, vai defi

nir a posição do partido, que 
atualmente mantém um dis
curso tipicamente de oposi
ção. Consciente desse fato, 
Sarney mandou um recado on
tem através de seu porta-voz, 
jornalista Antônio Frota Neto, 
para todas as pessoas que ocu
pam cargos na administração 
federal, especialmente os mi
nistros: "Eles ocupam cargos 
de confiança que não são ape
nas do partido, mas essencial
mente do presidente". — "Isto 
significa que quem não estiver 
a favor dos cinco anos deve 
abandonar o governo, e passar 
a fazer oposição de fato. O go
verno acha que está sem parti
do de apoio. Desde o princípio 
me recusei a admitir que o 
PMDB fosse romper comigo" 
— disse o presidente Sarney, 
que ao retornar da Argentina 
deve passar na casa do depu
tado Ulysses Guimarães, pre
sidente interino, para cumpri
mentar os governadores que 

estarão reunidos em um jan
tar de confraternização. Sar
ney prefere ainda acreditar na 
manutenção da unidade do 
PMDB, e por isso ainda tem 
esperanças de que os lidera
dos pelo deputado Ulysses 
continuem com o apoio, e por 
isso retirem a proposta do 
mandato presidencial, para 
ser debatido pela Assembléia 
Nacional Constituinte. 

O presidente Sarney, acha a 
retirada da proposta a melhor 
solução já que qualquer que 
seja o resultado vai exigir 

'uma nova negociação para 
: manter um número de parla
mentares para dar apoio ao 
governo. Se vencer a tese dos 

• cinco anos, logicamente a es
querda do PMDB vai ficar es
magada e vai procurar outro 
espaço político. Ocorrendo o 
contrário, o mesmo acontece
rá com ala conservadora do 
partido, pois terá de aceitar 
uma aliança com os demais 
partidos, possivelmente o 
PTB, que ha multo vem lutan

do para ser governo, mas em 
troca de um ministério de pe
so. Na aliança seriam in
cluídos ainda o PL e parte do 
PDS. 

O Presidente prefere conti
nuar com a atual aliança para 
terminar a transição política, 
que foi Iniciada com o lança
mento da candidatura do pre
sidente Tancredo Neves, e de
ve terminar com a nova cons
tituição. Mas, considera muito 
difícil manter a unidade. Uma 
pesquisa foi feita pelo gover
no, que ainda não foi totalmen
te concluída, e os indícios são 
de que o governo "não tem 
partido de apoio". 

O governo exige a coesão e 
sintonia de equipe, o que não 
vem acorrendo, diante das di
versas posições assumidas 
por muitos políticos. Sarney 
acusa o PMDB de não ter inte
resse de ampliar a aliança de
mocrática, com medo de per
der a hegemonia política que 
detém desde que assumiu o 
poder. 

JOSAFA DANTAS 
Enviado Especial 

Bariloche — Os presidentes 
do Brasil, José Sarney, e da Ar
gentina, Raul Alfonsín, assina
rão hoje, em Vledma, futura ca
pital da Argentina, uma decla
ração conjunta reafirmando o 
compromisso de utilização de 
energia atômica para fins 
pacíficos, e ampliando o proces
so de cooperação entre as duas 
nações nesse campo. Será a úl
tima etapa da visita do presi
dente Sarney a este apís. Ele re
torna ao Brasil às 15h45, de ho
je. 

Sarney passou o dia de ontem 
em Bariloche, onde manteve 
uma série de encontros com Al
fonsín e visitou a usina de enri
quecimento de urânio de Pilca-
niyeu, na província de Rio Ne
gro, a cerca de 60 quilômetros 
desta cidade, onde ele pernoi

tou. A visita à usina de urânio 
foi considerado o ponto mais 
fundamental da visita de Sar
ney, como foi destacado em no
ta distribuída pelo governo da 
Argentina. A abertura dos por
tões da usina representou uma 
prova de confiança e de trans
parência das relações bilaterais 
e serviu para consolidar uma 
"atmosfera de mútua confian
ça". 

Foi a primeira vez que a usi
na foi aberta para receber um 
presidente estrangeiro, já que 
sempre é considerado de sobe
rania nacional um projeto dessa 
natureza. Como destacou a pre
sidenta da Comissão Nacional 
de Energia Atômica, Emma 
Peres Ferreira, a abertura da 
usina para Sarney representa 
que Alfonsín está cumprindo 
com a sua promessa de utilizar 
a energia nuclear para fins 
pacíficos. Indagado se a Argen

tina vai desenvolver uma bom
ba atômica, ele afirmou, com 
veemência que "isso nunca". 

FUSÃO 

Em Pilcaniyeu Sarney a Al
fonsín tiveram uma "aula" so
bre o funcionamento de usina 
atômica. 

Os ministros brasileiros 
que acompanhavam a comi
tiva, Bresser Pereira, da Fa
zenda, Abreu Sodré, das Rela
ções Exteriores, José Hugo Cas
telo Branco, da Indústria e do 
Comércio, também assistiram 
à exposição. Depois eles foram 
para o coração da usina, onde 
visitaram a unidade de enrique
cimento de urânio pelo processo 
de fusão gasoso. A usina vai 
produzir cerca de 500 quilos de 
urânio enriquecido por ano, de 
acordo com assessores argenti
nos. 

Viedma vai custar caro 
Buenos Aires — Apesar da 

critica situação financeira do 
pais, o governo argentino vai 
gastar 4 bilhões 600 milhões de 
dólares para edlficar a nova ca
pital do pais, de acordo com o 
plano urbano aprovado no últi
mo dia 13. A cidade será emi
nentemente administrativa, se
melhante a Brasília, e vai ser 
construída na província da Pa
tagônia, mas já foi batizada 
com o nome de Viedma Carmen 
de Patagones. Ficará a 1 mil 700 
quilômetros ao sul de Buenos 
Aires, às margens do rio Negro, 
distante quatro quilômetros do 
mar. As obras começarão no 
próximo mês. 

A futura capital receberá ho
je a visita dos presidentes José 
Sarney, do Brasil, que se encon
tra desde quarta-feira na Ar
gentina, e o presidente Raul Al
fonsín. Na cidade, os dois presi
dentes assinarão vários atos de 
cooperação entre os dois países 
e depois darão uma entrevista à 
imprensa, quando falarão dos 
planos e dos resultados de dois 
dias de conversações. De lá, 
Sarney parte direto para 
Brasília, onde chegará à noite. 

A futura capital será cons
truída dentro das condições fi
nanceiras do país, garante o ti
tular da Comissão Nacional do 
Projeto Patagônia Capital, Aldo 
Neri. A primeira etapa será 
construída num prazo máximo 
de três anos, com a instalação 
dos poderes executivos, judiciá
rio e a totalidade do parlamen
to. O projeto tem como objeti
vos principais a reformulação 
do país, a descentralização, a 
afirmação do federalismo, as
sim como permitirá o desenvol
vimento regional equilibrado e 
a ocupação racional do territó

rio argentino, especialmente da 
Patagônia. Vai permitir tam
bém a reforma administrativa. 

A nova capital começará sua 
vida praticamente no século 
XXI e estará totalmente adap
tada às condições da época. O 
plano urbano do distrito federal 
vai ser feito cuidadosamente 
para ser uma cidade adminis
trativa, se agregando às demais 
atividades: comércio, indústria, 
serviços e finanças, assim como 
a infra-estrutura social, educa
cional, cultural e de saúde. Está 
prevista a criação de um centro 
de altos estudos e uma universi
dade de pós-graduação. 

Haverá o cuidado, de acordo 
com o plano urbano, de preser
var áreas verdes, com a explo
ração florestal, com apoio às zo
nas de turismo, mantendo a 
preservação da fauna local, 
com a instituição de um parque 
nacional. 

A população será distribuída 
em áreas de 50 a 300 hectares. 
Atualmente, Viedma já conta 
çom cerca de 50 mil habitantes 
e, ao contrário de Brasília, com 
infra-estrutura. Para a primei
ra etapa, está prevista uma po
pulação de 175 mil habitantes, 
devendo subir para 315 mil em 
10 anos. É prevista ainda a mu
dança de no mínimo 12 e no má
ximo 18 mil funcionários públi
cos. 

O governo argentino vai dei
xar a cargo da iniciativa priva
da a tarefa de programar, pro
jetar e construir os edifícios, 
obedecendo três princípios bási
cos: as características dos pré
dios públicos serão determina
das pelo governo, será feito con
curso para escolher os arquite
tos. 
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Falta luz na 
hora do café 

Buenos Aires — Um breve 
corte de luz surpreendeu os pre
sidentes Raul Alfonsin e José 
Sarney, quando quarta-feira à 
noite tomavam café em um dos 
salões do centro cultural Cidade 
de Buenos Aires. A escuridão, 
completa, durou pouco mais de 
um minuto, tempo suficiente, 
no entanto, para merecer co
mentários da imprensa argenti
na. 

Na situação um tanto emba
raçosa que se criou, ouviu-se a 
voz do presidente Alfonsin, que 
dizia a Sarney, se desculpando: 
"Estamos tendo cortes de luz, 
mas este certamente poderia 
ter sido evitado, em homena
gem à sua presença". 

Os dois presidentes não se 
abalaram com a súbita escuri
dão, mas os homens encarrega
dos da segurança fizeram ime
diatamente uma barreira à sua 
volta. 

Posteriormente, ao deixar o 
centro cultural para se dirigir 
ao Museu de Belas Artes, Sar
ney viu à frente do edifício um 
grupo de manifestantes com 
uma faixa onde se lia, em portu
guês, "diretasjá". 
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