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Sarney reúne os líderes e anuncia que o pacto vai ser ti 

Lenmonial entrega 4aag 
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a faixa presidencial 
BRASÍLIA 

AGÊNCIA ESTADO 

Finalmente o presidente José 
Sarney concordou em posar ontem 
para a fotografia oficial como chefe 
do governo, primeiro de casaca e de
pois de terno, aproveitando para isso 
o horário do almoço, quando se des
locou para o Palácio da Alvorada. 
Mas, ainda assim, exigiu sigilo e a 
imprensa não foi avisada sobre a rea
lização da foto, assistida apenas pela 
esposa, dona Marly; a mãe, dona 
Klola; a filha Roseane; o genro Jorge 
Murad; o filho Fernando e o secretá
rio de imprensa, Fernando César 
Mesquita. 

Pela manhã, em rápida solenida
de em seu gabinete de trabalho, com 
a presença dos chefes dos Gabinetes 
Civil e Militar e do SNI, o presidente 
recebeu do chefe do cerimonial, mi
nistro Alves de Souza* a faixa presi
dencial e o colar da Ordem Nacional 
do Mérito, que seriam usados nas fo
tos oficiais. Sarney recebeu a faixa 
original, mas existem duas cópias, 
uma das quais foi enterrada, com o 
corpo do presidente eleito Tancredo 
Neves. A faixa e o colar ficarão com 

Sarney até a transmissão ao seu su
cessor. 

O presidente posou para o fotó
grafo oficial, Gervásio Batista na bi
blioteca do Palácio da Alvorada, das 
12h20 até às 13h30, quando foram 
feitas dezenas de fotos em cores e 
preto e branco, que não ficaram 
prontas até o fim da tarde, segundo o 
assessor Fernando César Mesquita. 
Por isso não poderiam ser distribuí
das. A presença de repórteres e fotó
grafos da imprensa não foi permitida 
por determinação do próprio Sarney, 
sendo a primeira vez que isso aconte
ce em seus 80 dias de governo. 

ASSESSORES 
O jornalista Mauro Santayana, 

amigo pessoal e um dos principais 
assessores de Tancredo Neves, de 
quem era também redator de discur
sos, foi nomeado ontem por Sarney 
para o cargo de adjunto da assesso
ria técnica do gabinete pessoal do 
presidente da República. O ex-depu-
tado Edson Vidigal, secretário de im
prensa de Sarney no governo do Ma
ranhão, foi designado para a assesso
ria especial e o Jornalista Frota Neto, 
para a Coordenadofia Geral da Se
cretaria de Imprensa. 


