
Sarney abre 
mostra sobre 
o Maranhão 
hoje no Rio 
A crescente popularidade do4 

Senador José Sarney (PMDEk 
AP) está chamando a atenção^ 
das autoridades maranhenses! 
fiéis a sua liderança política. Ele 
foi convidado a atuar como uma j ^ 
espécie de "garoto-propaganda" #=p 
do Maranhão na exposição sobre @| 
as potencialidades turísticas da- r 
quele Estado, promovida pelo p>* 
Secretário de Turismo e Meio pí^ 
Ambiente, Fernando César Mes- r^) 
quita — ex-Porta-Voz de Sarney \r_^ 
na Presidência da República. A j ç ^ 
mostra, que já esteve em São m-* 
Paulo semana passada, será]"*' 
aberta por Sarney hoje, às 19 ho
ras, no Rio Othon Palace, em Co- j 
pacabana. 

Organizada pela Companhia 
Maranhense de Turismo (Mara-
tur), empresa da Secretaria de fe 

fe 
Meio Ambiente e da qual Mes- f*?| 
quita é Presidente, a Mostra de ^ 
Turismo sobre o Maranhão é U^ 
composta por documentários em Y=^ 
vídeos e fotos sobre o Estado. O j 
objetivo, segundo o jornalista í 
Luís Fernando Bayma, Diretor j 
da Imagine Marketing e Propa- j 
ganda — empresa que organizou J 
todo o material da exposição por * 
encomenda da Maratur — é { 
"acompanhar a nova política de j 
incentivo ao turismo no Mara- jj 
nhão, idealizada pelo Governa- ; 
dor Edison Lobão, que vê nas • 
atividades turísticas um dos ! 
principais caminhos para o de- |j 
senvolvimento do Estado". ; 

Sarney, Edison Lobão e Ferr j 
nando César Mesquita serão as 
autoridades presentes no encon
tro de hoje à noite com os agen- « 
tes de viagem do Rio. Além das \ 
fotos e documentários, será ser- f 
vido um jantar com comidas ti- 1 
picas maranhenses feito por co- ; 
zinheiros trazidos do Estado. A ; 
mostra prevê ainda apresenta- « 
ções folclóricas e do artesanato j 
local. Em São Paulo, foi conside- j 
rado positivo o resultado da ex- j 
posição, que reuniu 1.400 promo- j 
tores de turismo. A chegada de < 
Sarney ao Rio era prevista para | 
ontem à noite. O Senador ficará \ 
hospedado no próprio Othon Pa- j 
lace, em Copacabana. t 


