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PRESIDÊNCIA 

Sarney diz à CNBB que povo tem 
razão para a falta de esperança 

por Edson Beú 
de Brasilia 

"O povo tem razão para 
não ter esperança", admi
tiu o presidente José Sar
ney. Ontem, após reconhe
cer que "a situação no Pais 
está muito difícil", segun
do relato do secretário ge
ral da Conferência Nacio
nal dos Bispos do Brasil 
(CNBB), dom Antônio Cel
so Queiroz. 

Sarney, de acordo com o 
mesmo relato, lamentou 
que o governo, a classe 
política e a sociedade não 
tenham conseguido equa
cionar a crise brasileira. 
"Até agora, o governo, os 
partidos políticos e os gru
pos mais representativos 
da sociedade não foram ca
pazes de apresentar uma 
solução para os graves pro
blemas do povo", teria as
sinalado o presidente da 
República, respondendo a 
um apelo do bispo, que 
alertou para a necessidade 
de o governo emitir "sinais 
de esperança" para a popu
lação. "Não conseguimos 
caminhar. A problemática 
continua", reclamou Sar
ney ao secretário geral da 
CNBB, numa audiência 
que também contou com a 
presença d» presidente da 

Viagem a Mato Dentro 

José Sarney 
entidade, dom Luciano 
Mendes de Almeida, e do 
vice, dom Paulo Pontes, ar
cebispo de São Luís. 

Fora do gabinete presi
dencial, dom Antônio Celso 
Queiroz disse que via com 
preocupação o fato de o 
plano econômico, elabora
do pelo ministro Bresser 
Pereira, "congelar os salá
rios de forma tão clara", 
quando não acontecia o 
mesmo em relação aos pre
ços dos produtos, conforme 
analisou. Dom Luciano 
Mendes de Almeida ponde
rou, por sua vez, que a 
questão da divida externa 

por Edson Beú 
de Brasilia 

Na comitiva que acompa
nha o presidente José Sarney, 
hoje, a Conceição do Mato 
Dentro, em Minas Gerais, es
tarão seis ministros: Ronaldo 
Costa Couto (Gabinete Civil), 
Bayma Dennys (Gabinete Mili
tar), Celso Furtado (Cultura), 
José Hugo Castelo Branco (In
dústria e do Comércio), Aníbal 
Teixeira (Planejamento) e Au-
reliano Chaves (Minas e Ener
gia), além do consultor-geral 
Saulo Ramos. "Mas, nflo have
rá tempo para articulação, 
política", prevê o secretário 
de Imprensa, mesmo com a 
presença do governador New
ton Cardoso, que será o anfi
trião da comitiva, no seu esta
do. 

Em Conceição do Mata Den
tro, Sarney participa da come
moração do júbileu do Santuá
rio de Bom Jesus de Matozi-
nhos, a partir das 10 horas da 
manhã, cumprindo extensa 
programação. Embarca porá 
Brasilia ás 16hl5, aonde che
ga ás 17M5, segundo previsão 
de sua assessoria. 

Amanha, Sarney vai ao Rio 
de Janeiro. O embarque está 
previsto para 12h50. Na capi
tal fluminense, participa de 
uma cerimonia no Instituto 
Histérico e Geográfico ás 15 
horas, cuja direção lhe confe
re o titulo de presidente de 
honra da entidade. Condecora 
a cantora Bidu Sayao ás 19 ho
ras no Museu no Paço Impe
rial. As 21h50 decola para 
Brasilia. 

dificultava substancial
mente uma solução dos 
problemas que afligem a 
sociedade brasileira. 

A diretoria da CNBB soli
citou ao presidente mais 
agilidade no processo de 
remarcação das terras 
indígenas e o indeferimen

to de novos pedidos de alva
rás para empresas de mi
neração nas respectivas 
áreas. Também, comuni
cou a Sarney que o papa 
João Paulo II deverá visi
tar novamente o Brasil no 
fim de 1988 ou no início de 
1989. 


