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Sarney não vai 
a remando 
de Noronha 

BRASÍLIA — O presidente José 
Sarney cancelou a visita que faria à ilha 
de Fernando de Noronha^ nos dias 8 e 9 
da próxima semana, em companhia do 
presidente da Venezuela, Jaime Lusin-
chi. O cancelamento, conforme informou 
um dos seus assessores, será a primeira 

mostra do presidente da República de seu 
descontentamento com a decisão tomada 
pelos constituintes de reincorporar a ilha 
ao Estado de Pernambuco. "A visita não 

•• seria recomendável politicamente", ex-
.1 plicou o assessor. 

Mas a resposta imediata ao seu des
contentamento com a reincorporação foi 
tomada ontem, com a assinatura de um 
decreto transferindo para o Ministério da 
Aeronáutica — como bem da União — o „ 
imóvel que vem sendo usado como resi
dência do governador da ilha, na Vila do 
Trinta, numa área de 981 metros qua
drados, 

Enquanto o chefe do governo vem 
tomando decisões através de decretos, o 
ministro do Interior, João Alves Filho, 
designou um grupo de trabalho, para 
analisar, estudar e propor medidas visan
do ao cumprimento da nova Constituição 
que determina a extinção do Território 
Federal de Fernando de Noronha. 

O governador da Ilha de Fernando 
de Noronha, Fernando César Mesquita, 
anunciou ontem no Recife que a Procura-
dória-Geral da República impetrou man
dado de segurança no Tribunal Federal 
de Recursos, pedindo a cassação da limi
nar concedida pelo juiz Manoel de Oli

veira Ernardt, da 3a Vara da Justiça 
Federal, que sustou, na quarta-feira, o 
julgamento da concorrência aberta pelo 
governo daquele território para arrendar 
um hotel, um bar, um clube e dois barcos 
pertencentes ao governo da ilha. 

— Queremos apenas provar com is
so a lisura do governo de Fernando de 
Noronha ao promover a .concorrência — 
disse Fernando César, ressaltando que 
está consciente de que a partir do dia 6 de 
outubro, quando a ilha será anexada ao 
Estado de Pernambuco, toda a polémica 
jurdica vai cessar. 


