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Sarney critica os 'arautos do caos' 
%J Teletoto de Mereelo Prates 
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CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, 
MG — 0 Presidente Sarney voltou a 
criticar ontem os que não acreditam 
nas potencialidades do Brasil e cha
mou de maus brasileiros os pessi
mistas — "arautos do caos" — que, 
em sua opinião, "vêem o País por 
seus próprios interesses e frusta-
ções". As críticas foram feitas em 
discurso para 30 Prefeitos da região 
do Vale do Espinhaço (MG), durante 
visita à cidade de Conceição do Mato 
Dentro para participar das comemo
rações dos 201 anos do santuário de 
Bom Jesus do Matozinhos. 

— Por que iríamos nos acovardar 
diante de um presente que tem difi
culdades mas não tem desesperanças 
e incertezas? — indagou Sarney. 

O Presidente disse que vai perse
guir o caminho da democratização e 
reestruturar o desenvolvimento pois, 
em 1990, quer entregar a faixa presi
dencial a seu sucessor e um País 
"democratizado, institucionalizado, 
com as finanças em dia e com suas 
relações externas e internas restau
radas". E fez uma conclamação: 

— Que ninguém perca as esperan
ças. 

Sarney chegou a Conceição, terra 
natal do Governador de Brasília, Jo
sé Aparecido, para cumprir progra
mação marcada para a mesma data 
no ano passado, mas inviabilizada 
pelo mau tempo que impediu o pou
so do avião. Em discurso, disse que 
do episódio tirava uma lição: 

— Se não deu para fazer a visita 
ano passado, a fizemos hoje, e, por 
isso, acreditamos que no Brasil, se 
não conseguirmos um objetivo um 
dia, no dia seguinte o atingiremos. 

O Presidente desembarcou no ae
roporto de Conceição do Mato Den
tro às lOh, acompanhado do Gover
nador Newton Cardoso e de comitiva 
de oito Ministros. Seu primeiro com
promisso foi assinar convénio que 
transfere a coordenação das ativida-
des de saúde ao Governo de Minas e 
recursos de CZ$ 90 bilhões. 

Em seguida, ele inaugurou a Casa 
do Romeiro, assistiu à missa campal 
e visitou a Igreja de Bom Jesus do 
Matozinhos. Almoçou na casa da 
mãe de Aparecido, D. Aracy de Oli
veira, e depois esteve com Prefeitos 
da região. 

Na missa de Bom Jesus de Matozinhos, Sarney e Newton Cardoso beiiam as esposas, em confraternização 


