
Aplausos e gritos de viva. 
L Sarney nas ruas do mo 

Aplausos, gritos de "Viva o Presidente", 
mãos estendidas na esperança de um cumpri
mento e muito carinho foi o que o Presidente 
José Sarney encontrou, ontem, à tarde, nas 
quatro oportunidades em que teve contato 
direto com populares no Rio. Acompanhado 
do Chefe do Gabinete Militar, Bayma Denis e 
de Dona Marli, visitou o Deputado Magalhães 
Pinto; a tia de sua mulher, Embaixatriz Mari
na Barros; o editor José Olympio e foi ad 
Teatro Municipal assistir à ópera Tosca. 

Em todas essas oportunidades, Sarney, 
sempre muito simpático, deu breves paradas 
para receber os aplausos, acenar para o públi
co e, na medida do possível, atender a pedidos 
de autógrafos e apertar mãos anônimas. Sua 
saída da segunda visita, na Rua Miguel Lemos, 
foi tumultuada: um Galáxie atrapalhou a co
mitiva e um homem colocou no capo do carro 
presidencial um saco de leite e duas bisnagas, 
retirados pelos seguranças. 

Durante 35 minutos, o Presidente José 
Sarney, Dona Marli, o Chefe do Gabinete 
Militar, Bayma Denis e o ex-presidente do 
INAMPS e médico Aloysio Sales visitaram o 
Deputado Magalhães Pinto, em sua residên
cia, em Copacabana, no mesmo prédio em que 
morava o Presidente Tancredo Neves, nome 
dado ao edifício. Magalhães Pinto, em janeiro 
deste ano, teve um derrame cerebral. 

— Ele é um grande e velho amigo. Vim 
aqui num dever de amizade. Achei que ele 
está muito bem — afirmou Sarney, na saída, 
quando foi aplaudido por populares, atraídos 
pelos 10 carros da comitiva e mais os carros de 
reportagem. 

A ida do Presidente à Miguel Lemos, 7, 
em Copacabana, foi para visitar a tia de Dona 
Marli, Embaixatriz Marina Barros, que está 

- adoentada. 
Com 33 minutos de atraso, o Presidente 

^chegou à residência do editor José Olycjpio. 

Os filhos e o neto do editor o recepcionaram 
na entrada do prédio, na Glória. Ao sair da 
casa do editor, no hall do prédio, alguns 
moradores aplaudiram o Presidente e pediram 
autógrafos. Do Hotel Glória, onde permane
ceu por 40 minutos, Sarney saiu junto com a 
Primeira-Dama, o Chefe do Gabinete Militar, 
Bayma Denis, além dos Ministros das Comu
nicações e da Cultura, Antônio Carlos Maga
lhães e Aluísio Pimenta, num ônibus, precedi
do por batedores do Exército, para o Teatro 
Municipal. 

À noite o Presidente José Sarney e Dona 
Marly assistiram à ópera Tosca, de PÚccini, no 
Teatro Municipal. A encenação da ópera fez 
parte das comemorações do 60° aniversário do 
jornal O Globo. 

Constituinte 
Até o dia 15 de agosto os 50 nomes da 

Comissão de Estudos da Constituinte serão 
conhecidos. A promessa foi feita, ontem de 
manhã, pelo jurista Afonso Arinos de Mello 
Franco após encontro de pouco mais de uma 
hora com o Presidente José Sarney, em sua 
suíte no último andar, o 10°, do Hotel Glória. 

— Tivemos uma conversa não muito lon
ga mas abrangente e conversamos, entre ou
tros temas, sobre a formação da Comissão da 
Constituinte. Até o dia 15, data de Nossa 
Senhora da Glória, a comissão estará formada. 
Já entreguei ao Presidente uma lista de nomes 
e ele me disse hoje (ontem) que acrescentará 
alguns outros — disse Afonso Arinos, em 
entrevista no saguão do hotel, após o en
contro. 

No dia 20 de agosto a comissão será 
oficialmente instalada. Afonso Arinos não 
disse exatamente quantos nomes constavam de 
sua lista entregue ao Presidente, "uns 25", e 
chegou a achar exagerado o número de 50 
componentes para integrar a coaiissão. 


