
O assunto do almoço do Presi
dente José Sarney, que passa o 
feriado de Páscoa na casa do em
presário Eduardo Tapajós, em 
Angra dos Reis (RJ), foi política. 
Ele convidou para almoçar o Go
vernadores do Rio, Moreira Fran
co, que estava em Petrópolis com 
a família, e do Maranhão, Epitá-
cio Cafeteira. 

O Governador do Rio está afas
tado politicamante de Sarney des
de a votação do mandato do Pre
sidente pela Assembleia Nacional 
Constituinte, quando defendeu o 
mandato de quatro anos. Na últi
ma Convenção do PMDB, Morei
ra Franco defendeu o afastamen
to do part ido do Governo 
federal. 

Na manhã de ontem, o Presi
dente Sarney. Dona Marly, sua fi
lha Roseane e os netos repetiram 
o programa da véspera: passea
ram de lancha pela Baía da Ilha 
Grande — dessa vez acompanha
dos apenas pelos seguranças. A 
família acordou mais cedo do que 
no dia anterior e às 9h saiu para 
o passeio. Por volta das 13h, eles 

almoça com Moreira 
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Sarney embarca para passeio pelas praias da Baia da Ilha Grande 

retornaram para receber os con
vidados, entre eles o Presidente 
das Organizações Globo, jornalis
ta Roberto Marinho. 

Epitácio Cafeteira chegou às 
llh30m. O helicótero que o levou 
até Angra dos Reis pousou no Co
légio Naval, de onde seguiu em 

uma lancha-patrulha até a casa 
onde está hospedado o Presiden
te, na Enseada de Mombaça. Uma 
hora e meia depois foi a vez de 
Moreira Franco, que foi recebido 
pelo Comandante do Colégio Na
val, Mário Augusto Camargo Osó
rio. 

Ulysses ouve 
críticas a Arraes I 

RECIFE - O Deputado Ulysses 
Guimarães recebeu ontem em 
Fernando de Noronha, onde pas
sa os feriados da Semana Santa, 
os 12 integrantes da Assembleia 
Popular da ilha. Liderados pelo 
Diretor do Parque Nacional Mari
nho, Heleno Armando da Silva, P 
eles entregaram ao Presidente do ' 
PMDB um minucioso relatório 
com a situação dos ilhéus e um 
protesto contra o Governador Mi
guel Arraes. 

Os membros da Assembleia pe
diram a Ulysses empenho para 
que na reforma constitucional de 
1993 o Congresso reveja a decisão 
de passar a administração para 
Pernambuco. Segundo eles, o Go
verno pernambucano não tem da
do a Fernando de Noronha o mes
mo tratamento que era dado pela 
União. 1 
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