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SEXTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 1988 

Cancelada a ida de 
arnev a território 
RIO — O fim de semana que 

o presidente José Sarney pre
tendia passar em Fernando de 
Noronha, nos dias 8 e 9, acorfepa-
nhado do presidente da Vene
zuela, Jaime Lusinchi, foi can
celado anteontem "por motivos 
de ordem cerimonial", segundo 
um assessor do Palácio do Pla
nalto. Para substituir essa pro
gramação, incluida na agenda 
de Lusinchi, o Gabinete Militar 
da Presidência da República es
tuda como alternativa uma vi
sita a São Luis do Maranhão. 

Â desistência de Sarney 
chegou a criar, no Planalto, 
versões de que ele havia se in
disposto com o governador de 
Pernambuco, Miguei. Arraes, 
que assumirá o controle admi
nistrativo do arquipélago com a 
promulgação da nova Consti
tuição, na quarta-feira. O presi
dente teria pedido a Arraes para 

' hão nomear o novo administra
dor dè Fernando de Noronha até 
o dia 10, permitindo que o atual 
governador, Fernando César 
Mesquita, recebesse oficial
mente os dois chefes de estado. 

Uma recusa de Arraes em 
atender à solicitação séria a ra
zão do cancelamento, notifica

do ao Palácio das Princesas, se
de do governo pernambucano, 
por telex de Brasília. Coinci
dentemente, a edição de ontem 
do Diário Oficial publicou ato do 
presidente da República que 
transfere para o Ministério da 
Aeronáutica a casa normal
mente ocupada pelo governador 
de Fernando de Noronha, o que 
aumenta o património da União 
na ilha. 

"As relações do presidente 
com o governador Arraes são as 
melhores, como provam seus úl
timos encontros, em João Pes
soa e em Itaparica", afirmou o 
ex-deputado Thales Ramalho, 
assessor especial de Sarney. "A 
mudança de programação foi 
decidida para atender a conve
niências cerimoniais", disse. 

Thales lembrou ainda que 
"a visita do presidente Lusinchi 
é particular e alterações de 
agenda, nesses casos, são co
muns". Também no Palácio das 
Princesas, o assessor de im
prensa de Arraes, Ricardo Lei
tão, confirmou que o governa
dor e o presidente Sarney fala-
ram-se ao telefone na segun-
da-feira e ontem, "tratando de
talhes da transição de Fernando 
de Noronha para Pernambuco". 


