
;. Presidência nao 
; divulga convidados 

que irão a França 

B RASILIA — A anunciada 
divulgação da lista de "con

vidados especiais" que acompa
nharão o presidente José Sarney 
não aconteceu ontem como pro
meteram o filho mais velho do 
presidente, Fernando Sarney, e o 
secretário de Imprensa da Presi
dência, Carlos Henrique. Durante 
todo o dia de ontem, os dois não 
foram encontrados em seus gabi
netes. Ao telefone, as secretárias 
alternavam três respostas para o 
sumiço de seus chefes: já saíram, 
ainda não chegaram ou estão em 
reunião. 

Mesmo assim vazaram os no
mes do empresário Adolpho 
Bloch e sua mulher; Paloma Ama
do, filha do escritor Jorge1 Amado; 
e Augusto Marzagão, o novo se-

i cretário particular do presidente. 
\ Os três não fazem parte da comiti-
j va oficial de Sarney, composta 
i apenas pelo ministro das Relações 
| Exteriores, Abreu Sodré; das Co

municações, Antônio Carlos Ma
galhães; e do Gabinete Militar, 

( Bayma Denis. Também estão in
cluídos na comitiva os senadores 
Jarbas Passarinho (PDS-PA) e 
Marcondes Gadelha (PFL-PB). 

I Estes, embora tenham suas despe
sas pagas pelo governo francês, 
receberão um total de US$ 1.200 

j- em diárias, pelos três dias de visita 
a Paris. 

Sem importância — O se
cretário de Imprensa, Carlos Hen
rique, minimizou o noticiário dos 
jornais sobre o embarque de 18 
funcionários do Palácio do Pla
nalto e do Itamarati, e de mais 22 
caronas, todos amigos maranhen-

, ses de Sarney, num Boeing 707 da 

FAB com destino a Paris, que tem 
capacidade para 140 passageiros. 
Segundo Carlos Henrique, pouco 
importa o número de passageiros, 
já que o avião, lotado ou não, 
deveria voar para a França de 
qualquer jeito. O secretário, entre
tanto, tinha motivos para tentar 
minimizar a importância dos caro
nas. Afinal, sua secretária, Marina 
Félix seguiu nesse vôo, com o feliz 
noivo. 

Militares da FAB manifesta
ram também sua estranheza pela 
escolha de um DC-10 da Varig, 
com capacidade para quase 300 
pessoas, para levar Sarney a Paris. 
O Grupo de Transportes Especiais 
da FAB, que serve à Presidência, 
dispõe de dois outros Boeings 707 

- (alem do que voou para a França), 
estacionados em Brasília. Segundo 
eles, esses dois aparelhos encon
tram-se em perfeito estado de con
servação, apesar do ruído que seus 
motores fazem e do elevado gasto 
de combustível. Um dos aparelhos 
tem capacidade para 60 passagei
ros, alem de um kit presidencial, 
composto de quarto, gabinete e 
sala para o presidente. O outro 
aparelho é misto para transporte 
de carga e passageiros. Além dos 
três Boeings 707, a FAB possui 
também dois outros 737, birreato-
res sem autonomia para vôos 
transatlânticos. 

Sarney embarca ás 9hl0 de ho
je na Base Aérea de Brasília para 
Buenos Aires, onde assistirá à 
posse de Carlos Menem como pre
sidente da Argentina. Em sua 
companhia seguem os ministros 
Abreu Sodré e Bayma Denis, o 
governador do Rio Grande do 
Sul, Pedro Simon, o senador 
Humberto Lucena (PMDB-PB), e 
os deputados José Lins (PFL-CE), 
José Lourenço (PFL-BÀ), Milton 
Reis (PMDB-MG) e Fernando 
Santana (PCB-BA). 
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