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nojmriname e na Guiana } 
BRASÍLIA — 0 presidente José 

Sarney iniciou às 8hl5 de ontem uma 
viagem de três dias ao Suriname e à 
Guiana, onde assinará acordos de coo
peração técnica e inaugurará o siste
ma de Discagem Direta Internacional 
(DDI). Com ele embarcou, no Boeing 
737 da Força Aérea Brasileira, uma 
comitiva de 25 pessoas. O retorno está 
previsto para sábado à tarde, com de
sembarque na Base Aérea de Brasília. 
O presidente da Câmara, deputado 
Paes de Andrade, assumiu pela segun
da vez a Presidência da Republica. 

Um Boeing 707 da FAB foi como 
avião reserva — é praxe nas viagens 
presidenciais a utilização de dois aviões, 
como medida de segurança — transpor
tando o pessoal de apoio e os jornalistas 
que farão a cobertura da viagem. Os 
jornalistas tiveram de ir no avião reser
va devido à falta de voos regulares entre 
o Brasil e Pararaaribo, capital do Suri
name. Também de Paramaribo para 
Georgetown, segunda etapa da viagem, 
não existem voos comerciais. 

Recordista — Essa é a 24! via
gem internacional de Sarney, desde que 
governa o país. Ele já tinha superado o 
ex-presidente João Figueiredo que, nos 
seus seis anos de mandato, foi ao 
exterior 21 vezes, duas delas para tra
tamento de saúde em Cleveland, Esta
dos Unidos. Sarney completa, dia 15,. 
quatro anos no Palácio do Planalto. 

Sarney também é recordista em nú
mero de interinos: nas 24 vezes em que 
deixou o país, foi substituído 19 pelo 
deputado Ulysses Guimarães; duas pe
lo ex-presidente do Senado, José Fra-
gelli; uma pelo ex-presidente do Su
premo Tribunal Federal, ministro José 
Carlos Moreira Alves; e duas vezes pelo 
atual presidente da Câmara dos Depu
tados, deputado Paes de Andrade. 

Se Paes de Andrade não tem mais 
condições de tirar de seu antecessor, 
Ulysses Guimarães, a liderança no nú
mero de interinidades, pode ficar tran
quilo, porque a segunda colocação é 
garantida: além da substituição que 
começou ontem, a segunda no seu cur
rículo, ele assumirá a Presidência da 
República em pelo menos outras cinco 
oportunidades, já que Sarney progra
ma ir ainda este ano à Holanda, ao 
Equador, à França, à índia e a Cuba. 
Há também convites para visitar a 
Alemanha e os Estados Unidos. 

Estadista — Segundo um auxiliar 
do presidente, percebe-se que lá fora ele 
se sente bem — desliga-se da realidade 
nacional e passa a ser o estadista que 
enfrenta os ricos na questão da dívida 
externa. Nos países da América Lati
na, para onde já foi 15 vezes, Sarney é 
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Sarney sai, Paes assume Presidêneia pela segunda vez 

considerado um líder no tratamento 
da dívida externa. Nos países desen
volvidos, a voz do presidente brasileiro 
repercute como a síntese do pensa
mento latino-america.no. 

Antes de Sarney, Figueiredo era o 
presidente que mais vezes tinha deixa
do o Brasil. Com 21 viagens, superava 
de longe o até então recordista Ernes
to Geisel, que saíra dez vezes. O ano 
em que Figueiredo mais viajou foi 1981, 
quando visitou França, Portugal, Co

lômbia, Alemanha, Argentina e Es
tados Unidos, a última para o seu pri
meiro período de tratamento em Cle
veland, Ohio, onde oito meses mais 
tarde colocaria pontes de safena. 

Sarney, que com a viagem de hoje 
terá se ausentado quatro vezes do país 
apenas em 89, fará neste seu último 
ano de mandato o maior número de 
viagens ao exterior desde que assumiu. 
Além das quatro já realizadas, viajará 
peio menos mais cinco vezes. 

TV chega antes do presidente 
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PARAMARIBO — Apesar de nada 
entenderem da língua portuguesa, há 
mais de uma semana os surinamenses 
têm assistido pela televisão local pro
gramas como Xou da Xuxa e Globo de 
Ouro. Os programas são alegres e as 
músicas animadas, com ritmo muito 
agradável — disse um estudante suri-
namense de 15 anos que acompanhava 
atenciosamente a visita da comitiva bra
sileira ao seu país. 

A população já está acostumada a 
ver coisas que não entende porque o 
Suriname é um mundo dentro do mun
do, afirmou um diplomata surinamen-
se, justificando a presença de brasilei
ros falando na televisão para um povo 

que tem como língua oficial o holan
dês mas que se comunica também em 
hindu, javanês e num dialeto local co
nhecido por sran tong. Com 136 mil 
quilómetros quadrados de área e uma 
população de 400 mil habitantes, o Suri
name está vivendo momentos difíceis 
economicamente porque somente agora 
recomeçai receber ajuda dos holande
ses, cortada quando o ex-presidente e 
atual comandante-em-chefe das Forças 
Armadas, Dersire Bourterse, governava 
o pais. 

A quase totalidade das casas de Pa
ramaribo é de madeira e sobressaem-se 
na paisagem os templos muçulmanos e 

hindus. Com ruas sem calçamento corta
das, outras asfaltadas, Paramaribo tem 
um povo descontraído e essencialmente 
negro, proveniente de misturas entre hin
dus, índios, negros, chineses e brancos — 
que representam 2% da população. As 
principais atividades económicas do país 
são a pesca, o cultivo do arroz e os cítri
cos. O país tenta entrar na era das 
comunicações com mais força. Para isso, 
será inaugurado hoje, às 8h, um novo 
sistema de telecomunicações que facilita
rá as ligações internacionais. O presiden
te Sarney acionará o sistema falando 
com o presidente interino da República, 
Paes de Andrade. y 
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