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k§;arney) elogia apoio 
í de militares para 
| volta à democracia 
\ São Paulo — "Sem a unidade, a disciplina, a coesão e o 
1 apoio das Forças Armadas não se teria feito a transição de 
f maneira pacífica", afirmou o Presidente José Sarney, segundo 
\ relato do porta-voz do Planalto, Fernando César Mesquita — ao 
] receber do Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Otávio Moreira 
I, Lima, o breve da Força Aérea Brasileira, durante almoço no 
' Centro Técnico Aeroespacial (CTA), em São José dos Campos. 

Em seu discurso, o Presidente transmitiu, ainda, "uma 
| mensagem de otimismo", considerando que a situação do país 

já evoluiu favoravelmente em todos os sentidos, relatou o 
< Ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto. Segundo ele, Sarney 
/ considerou que a economia está reagindo e "até os movimentos 
[ grevistas, intensos no início do ano, se reduziram, atualmente, a 

duas greves". Pouco antes de retornar a Brasília, Sarney 
afirmou que, do seu ponto-de-vista, "a duração do mandato 
presidencial deve ser de quatro anos". 

Rígida posição 
O almoço no clube do CTA foi reservado. Participaram o 

Governador Franco Montoro; os Ministros da Indústria e 
Comércio, Roberto Gusmão; do Trabalho, Almir Pazzianotto; 
da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima; da Ciência e Tecno
logia, Renato Archer; do Planejamento, João Sayad; do 
Gabinete Militar, General Rubem Bayma Denys e do SNI, 
General Ivan de Souza Mendes, além de diretores de unidades 

^ do CTA e da Embraer. 
Ao entregar a "asa dourada", emblema da FAB, ao 

Presidente Sarney, o Brigadeiro Moreira Lima afirmou, em 
! discurso, ter certeza de que"estamos a voar na mesma formatu-
j ra, mantendo a rígida posição, sem variar a altura e com o rumo 
\ do mesmo objetivo". 
! Depois de lembrar que o Presidente Sarney havia identifi-
* cado "alguma turbulência" no início de seu Governo, o 
\ Ministro da Aeronáutica afirmou: "A Força Aérea acompa

nhou-o em formatura de combate, em linha de frente tática. 
Agora, afirmo que lhe assegurará também toda a proteção ao 

J seu vôo, em continência ao comandante supremo das Forças 
Armadas, líder de nossa força no solo e no ar." 

Ao agradecer, Sarney, afirmou que o apoio das Forças 
y Armadas "foi importante para a solidificação do regime e da 
í democracia", relatou o Ministro Roberto Gusmão. O Ministro 

da Aeronáutica, ao confirmar o agradecimento do Presidente, 
I observou que ele "tem o apoio irrestrito dos militares, e nem 
| poderia ser diferente, porque o Presidente é um homem 

seguro". 
Durante o almoço, Sarney recebeu um telefonema de 

| Brasília, informando que o superávit da balança comercial, no 
i mês de julho, foi de 1 bilhão 200 milhões de dólares. "Isto 

superou todas as expectativas. Isto é um motivo para meu 
I entusiasmo com o Brasil e mostra que estamos trilhando o 
\ caminho certo", disse o Presidente, de acordo com o relato do 
I Governador Franco Montoro. 
I O Presidente visitou a divisão de materiais do CTA, onde 
| conheceu as pesquisas para obtenção de querosene de aviação a 
I partir de óleos vegetais (um combustível chamado "prosene"). 
\ Viu, também, a divisão de desenvolvimento de motores aero-
í náuticos a álcool e, no Instituto de Atividades Espaciais, 
( protótipos de mísseis e foguetes. Visitou, ainda, o centro de 
| processamento de Dados e o laboratório de raios laser. 
! Na Embraer, Sarney foi saudado por cerca de 1 mil 
I empregados, quando procedeu ao batismo do centésimo ayiáo 

Tucano. No final da tarde, retornou a Brasília. 


