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"Não estou nessa viagem como 
ministro, mas como amigo do presi
dente." A afirmação foi feita ontem 
pelo ministro do Tribunal de Contas 
da União (TCU), Marcos Vilaça, pa
ra negar que, por integrar a comiti
va que acompanhará O presidente 
Sarney à China, esteja impedido de 
examinar e julgar, no futuro, as des
pesas do governo com a viagem. Pa
ra Vilaça, tal impedimento, se ver
dadeiro, teria de ser estendido à mi
nistra do TCU Elvira Lordelle Cas
tello Branco, que também irá inte
grar a comitiva. "Sou ministro, es
tou na comitiva. E daí?", perguntou 
Vilaça. 

Amigo de Sarney há cerca de 30 
anos e seu colega na Academia Bra
sileira de Letras, Vilaça disse consi
derar "pequenas" as atitudes que 
levantem suspeitas éticas ou morais 
a respeito de sua participação na 
viagem. Segundo o ministro, o fato 
de ele integrar a comitiva não o im
pedirá de "ter atitudes éticas e idô
neas no futuro". Tais suspeitas, dis
se, são injustas. 

Segundo fontes do Palácio do 
Planalto, Sarney convidou Vilaça 
para a viagem porque queria tê-lo 
na comitiva e principalmente por
que foi ele, como presidente da Le
gião Brasileira de Asslstênica 
(LBA), quem efetuou todas as ges
tões para concretizar os convênios 
que a mulher de Sarney, Marly, assi
nará pela Legião Brasileira de As
sistência (LBA) com o Instituto Chi
nês de Proteção à Infância. Tam
bém farão parte da comitiva, de 27 
pessoas, a atriz Lucélia Santos e o 
deputado Qastone Righi (PTB). 

Os objetivos políticos da visita 
de sete dias de Sarney à China são 
conhecer de perto as transforma
ções que aquele país vem sofrendo e 
as possibilidades que oferecem para 
futuras cooperações com o Brasil. 
Na área econômico-comercial, serão 
assinados oito acordos de coopera
ção, o mais importante deles relati
vo a um projeto de produção e pes
quisa conjunta de dois satélites de 
sensoriamento remoto, com custo 
total de US$ 150 milhões. 

Ontem pela manhã, Sarney re
cebeu uma delegação do Partido 
Comunista da China no Alvorada, 
em visita de cortesia. 


