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licar k que evèplu 
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viagem a Paris 
BRASÍLIA — Os 142 

passageiros do DC-lOçtRi 
Varig fretado para a via 
do presidente José Sarne" 
Paris terão de explicar 
Justiça porque intégraranTã 

j comitiva presidencial q © 
^ - j foi participar das festividSuà 
«—)des do bicentenário da Re-. 

j _ volução Francesa. A infcfgr 
^ ^ mação foi dada ontem pejg£ 

deputado Álvaro Valle (PI®5 
RJ), durante a formalização 
da coligação de seu partido""-* 
com o PDC, em reunião na 
Câmara dos Deputados. De 
acordo com Valle, sexta-fei
ra à noite o juiz Costa Fon
toura, da 10a Vara Federal 
no Rio de Janeiro, despa
chou sobre a ação popular 
movida por Valle e mandou 
os 142 convidados justifica
rem o motivo da viagem. O 
presidente José Sarney, se
gundo o deputado, também 
receberá uma carta precató
ria para explicar-se. 

"No momento de crise 
por que passa o país todos 
devem estar em território 
nacional, a começar pelo 
presidente da República", 
afirmou o candidato do PL 
à Presidência, deputado 
Guilherme Afif Domingos, 
que assistiu à votação unâ
nime dos 45 convencionais 
presentes (representando 58 
votos) pela coligação com o 
PDC. A decisão será trans
mitida à Justiça Eleitoral — 
representada ontem pelo 
Juiz Enir Braga — que deci
dirá se permite a coligação, 
já que durante a sua con
venção o PDC não alcan
çou a maioria absoluta de 
votos na escolha de uni no
me à Presidência da Repú
blica. 

Telefonemas — ''*Êu 
sou o araldite do PDC, o 
único capaz de unir o parti
do", avaliou Afif. A Justiça 
Eleitoral tem até o dia 17 de 
agosto, quando se encerra o 
prazo de registros de candi
datos, para decidir se é váli
da a decisão da maioria 
simples dos convencionais 
do PDC que votou pela co
ligação com Afif durante a 
convenção do partido. 

O presidente do PL, Ál
varo Valle, arrancou os 
maiores aplausos dos con
vencionais ao dizer que 
"não foi4o povo brasileiro 
que pagou para que o presi
dente da República resol
vesse passear em Paris com 
seus amigos"^ Valle, que já 
morou em Paris, garante 
que tem recebido telefone
mas irritados de brasileiros 
residentes na capital france
sa. "Eles estão constrangi
dos com o luxo e as extrava-
gânc ias da comi t iva 
presidencial durante a via
gem", diz. 


