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Segurança mobiliza toda seu ef etivo 
Operação envolve 12 mil homens e tropas do Exército estão de prontidão 

Cerca de 12.mil homens, 
o equivalente a todo o efeti-
vo da Secretaria de Segu
rança Pública, estão mobi
lizados hoje para evitar 
qualquer tipo de tumulto na 
cidade, garantindo, assim, 
a normalidade da instala
ção da Assembleia Nacio
nal Constituinte. Apenas as 
Forças Armadas estão, a 
principio, excluídas da cha
mada "Operação Esperan
ça", só intervindo caso o 
presidente José Sarney fa
ça uma determinação ex
pressa. ' 

De qualquer forma, as 
tropas do Exército ficarão 
a postos, em locais estraté
gicos, prontas para entrar 
em ação, em qualquer 
eventualidade. Uma das. 
maiores preocupações da 
SEP está relacionada a 
manifestações, como ocor
reram durante a passeata 
contra o Plano Cruzado, 
em novembro passado. 
"Não admitiremos nenhu
ma manifestação que inter
fira na segurança da cida
de", afirmou o secre tário 
de Segurança Pública, co
ronel José Olavo de Castro. 

Um esquema especial de 
segurança foi montado pa
ra a recepção do presidente 

Sarney ao Congresso Na
cional. Desde a manhã de 
ontem, tropas da PM come
çaram a formar um cordão 
de isolamento, delineando 
todo o percurso do Presi
dente, desde o Palácio da 
Alvorada. '"Fizemos um 
plano de medidas para 
combater desde tumultos 
até problemas de trânsi
to", informou o coronel 
Castro. 

CONGRESSO 
Outra preocupação da 

SEP diz respeito à seguran
ça externa do Congresso 
Nacional. Para isso, a par
tir das 6h da manhã de ho
je, quando se inicia a "Ope
ração Esperança", 600 po
liciais militares já estarão 
posicionados. O secretário 
ressaltou que todos foram 
orientados para manter a 
ordem pacificamente, con
tudo, com a determinação 
de não permitir qualquer 
tipo de excesso. Olavo de 
Castro destacou ainda que 
os policiais só entrarão no 
Congresso, caso selam soli
citados. 

De acordo com o coronel 
Castro, o funcionamento 
das delegacias, do Plano 
Piloto e das cldades-

satélites, será desenlvido 
normalmente mas com a 
atenção voltada para even
tuais problemas que pos
sam ocorrer durante a ma
nifestação programada pa
ra a rampa do Congresso 
Nacional. Agentes da 
policia civil estarão infil
trados entre os policiais, 
encarregados de identifi
car ladrões e baderneiros. 
"Montamos um esquema 
de policiamento extraordi
nário. Todos estarão aler
tas", garantiu o secretário. 

Desde o inicio da sema
na, também foram envia
dos reforços para as entra
das da cidade, rodoviária e 
aeroporto, no sentido de 
proteger e, sobretudo, en
caminhar os constituintes a 
seus destinos. O coronel 
Olavo de Castro acredita 
que com o esquema monta
do pela SEP a situação se
rá contornada da melhor 
forma possível. No entanto, 
não descarta a possibilida
de de uma entativa de ma
nifestação ilegal. E alerta 
que na eventualidade de si
tuações como a de novem
bro último, a policia irá 
agir. inclusive com bombas 
de gás. 

Cordões de isolamento são montados 

Confusão na chegada 
divulgam manifesto 

O aeroporto de Brasília 
viveu um clima de festa na 
manhã da véspera da insta
lação da Constituinte. En
quanto deputados que já se 
encontravam na cidade 
aguardavam a chegada 
das famílias os últimos 
constituintes desembarca
vam nos sucessivos voos 
que congestionaram o ae
roporto. Ali mesmo, muitos 
deputados faziam as arti
culações políticas com 
muita descontração. Não 
faltaram flores e muita 
roupa colorida na recepção 
a alguns parlamentares. 

Os deputados Luiz Inácio 
Lula da Silva e José Ge-
noíno, eleitos pelo PT pau
lista, articularam durante 
a viagem e desembarca
ram anunciando a decisão 
de se absterem na votação 
da proposta para eleger o 
deputado Ulysses Guima
rães à presidência da Câ
mara. Acompanhado da 
mulher, Marisa, Lula che
gou no mesmo, voo que 
Eduardo Supíiçy, que se 
despede do mandato. "Não 
vim para me despedir do 
cargo mas para testemur 
nhar a abertura da Consti
tuinte", disse Suplicy. 

Os constituintes que vão 
exercer o primeiro manda
to parlamentar chegavam 
.com muito entusiasmo é 
largos sorrisos trazendo a 
família para a festa de ins
talação da Constituintej 
Foi o caso de Gilson Ma
chado (PFL-PEj aue pela 

primeira vez vai exercer 
um mandato parlamentar. 
"Já estive em Brasília pa
ra garantir o gabinete e o 
apartamento e agora voltei 
para buscar a família para 
assistir a posse", contou o 
deputado. 

A movimentação foi in
tensa e o serviço de som do 
aeroporto dava as boas-
vindas aos deputados que 
chegavam. O serviço de re
cepção organizado pela Câ
mara não teve muito traba
lho para colocar os carros à 
disposição dos parlamenta
res. Não houve, também, 
nenhum incidente com re
lação à falta de reservas 
nos hotéis, todos com lota
ção esgotada, pois tudo foi 
feito com antecedência pa
ra garantir a acomodação 
dos constituintes e seus fa
miliares. 

A quantidade de assesso
res de diversos setores do 
Governo também engros
savam o rol de pessoas que 
foram ao igr^orto^Dara, 
receber os constituintes. 
Muitos abraços e sorrisos 
nos encontros depois do 
grande tempo de espera, já 
que os voos estavam che
gando com grande mar
gem de atraso de todos os 
pontos do Pais. Ontem foi o 
último dia de trabalho do 
serviço de recepção instal-
do pela Câmara no aero
porto. Semana que vem o 
serviço volta ao funciona
mento normal somente nas 
segundas e terçasfeiras. 

Os trabalhadores de 
Brasília não admitem ficar 
de fora dá solenidade de 
abertura da Assembleia 
Nacional Constituinte. Em 
carta divulgada ontem eles 
se autoconvidaram para a 
festa a ser realizada em 
frente ao Congresso Nacio
nal, quando deixarão claro 
que estão atentos para a 
defesa dos interesses dos 
assalariados durante o 
período de elaboração da 
nova Constituição. 

Assinada pela Central 
Única dos Trabalhadores 
(CUT), por 27 entidades 
sindicais e associações co
munitárias e por quatro 
partidos políticos (PT, 
PDT, PCB e PSB), a carta 
relata uma série infindável 
de problemas porque passa 
o País, desde a persistência 
do autoritarismo e sua le
gislação incompatível com 
os novos tempos até a con
centração da renda nas 
mãos do capital, em detri
mento do trabalho. 

"Vívenciamos, hoje, um 

completo desgoverno no 
que diz respeito aos desti
nos do Pais. Os diversos se
tores da sociedade assis
tem, atónitos, tanto ao fra
casso galopante dos planos 
económicos do Governo, 
quanto ao aprofundamento 
das divergências politicas 
que ocorrem dentro-do pró
prio aparelho governamen
tal", diz a nota dos traba
lhadores. 

Conforme os signatários 
do documento, â mobiliza
ção em torno da Assem
bleia Nacional Constituinte 
é um desdobramento da ex
periência unitária adquiri
da durante as manifesta
ções de novembro contra 
as mudanças feitas ha eco
nomia através de decretos-
lei. Segundo eles, a presen
ça do povo na Constituinte 
vai se dar também por 
meio das candidaturas po
pulares e progressistas 
recém-eleitas. g 

A frente sindical epolíti-
ca propõe uma série de mu4 

danças para õ País/ entre 

elas um verdadeiro e con
sequente congelamento de 
preços, sob controle dos 
sindicatos e a garantia do 
abastecimento. Além disso 
ela reivindica piso salarial 
calculado pelo Dieese, re
posição salarial, participa
ção dos sindicatos na elabo
ração dos índices do custo 
de vida, estatização dos sis
tema financeiro e dos siste
mas educacional e de saú
de, dos meios de comunica
ção, da produção de ener
gia, da extração mineral, 
da indústria farmacêutica, 
do comércio exterior e dos 
transportes de massas, re
forma agrária sob controle 
dos trabalhadores, discus
são ampla sobre o paga
mento da dívida externa, 
mudança na politica agrá
ria, politica habitacional e 
industrial, estabilidade no 
emprego, eleições diretas 
em todos os níveis para o 
DF e os territórios, autono
mia e liberdade sindicais, e 
fim do entulho autoritário e 
teísdeexceç-âe. 

Festa para WaJdir 
A bancada do PMDB 

baiano se concentrou toda 
no aeroporto de Brasília 
para esperar o governador 
eleito Waldir Pires, numa 
demonstração de que está 
unida em torno da decisão 
de votar em Ulysses Gui
marães para a presidência 
da Câmara. Articulada pe-
lo d e p u t a d o : C a r l o s 
SanfAnna, a bancada quis 
mostrar que o partido está 
unido na Bahia e refutou o 
comentário do deputado 
Fernando Lyra, óue alegou 
pressão por parte do gover
nador para que a bancada 
votasse em Ulysses. 

Carlos SanfAnna nâè 
perdeu tempo enquanto 
aguardava a chegada de 
Waldir Pires e fez uma pe
quena campanha com os 
deputados que se encontra

vam no aeroporto. Com o 
constituinte Ralph Biasi, 
SanfAnna usou até de sen
timentalismo, lembrando 
velhas es tór ias para 
convencê-lo a votar em 
Ulysses. Quando o gover
nador da Bahia chegou, foi 
logo cercado pelos parla
mentares. 

Waldir Pires reiterou à 
imprensa a união da banca
da do PMDB baiano. Se
gundo ele, o PMDB precisa 
se apresentar como o parti
do que a sociedade deseja: 
"Unido e estabelecendo as 
instituições". Waldir justi
ficou seu apreço ao deputa
do Fernando Lyra, mas 
afirmou que suá candidatu
ra à presidência da Câma
ra se "deslegitimou" a paiV 
tir de sexta-feira. 

Até a sinalização do asfalto hão foi esquecida e ganhou pintura 

Congresso espera 4 mil pessoas 

•CAIXA i 

Esperada com ansiedade 
por longos anos por grande 
parte do povo brasileiro, a 
instalação da Assembleia 
Nacional Constituinte será 
presenciada, ao vivo, por 
menos de 2.000 pessoas, 
distribuídas pelas depen
dências do plenário e das 
galerias da Câmara dos 
Deputados. Mas cerca de 
4.000 pessoas estarão den
tro do prédio do Congresso 
Nacional, entre parlamen
tares, seus parentes, auto
ridades civis, militares e 
religiosas, funcionários das 
duas Casas e jornalistas. 
Os penetras certamente es
tarão em atlvldade, mas o 
sistema de credenciamento 
é rígido. Quem não se en
quadrar nos casos citados, 
terá mesmo que assistir às 
solenidades de posse da 
Constituinte pela televisão. 

No plenário da Câmara, 
não haverá lugar suficiente 
nem mesmo para a totali
dade dos constituintes; 72 
senadores e 487 deputados. 
Pela falta de cadeiras, 114 
deles terão que assistir à 
solenidade de instalação da 
Constituinte de pé. Além 
dos parlamentares, estas 
dependências serão ocupa
das pelos assessores da 
Mesa-Diretora, pelos segu
ranças e por um seleto gru
po de 16 fotógrafos, escolhi
dos pelos integrantes dos 
comités de imprensa da 
Câmara e do Senado. Os 

únicos repórteres presen
tes ao plenário serão aque
les eleitos pelo voto popular 
em 15 de novembro, "como 
Roberto p*Avila, ;Hélio 
Costa e António Brito. Co
mo parlamentares, terão 
acesso a todas as depen
dências. Se quiserem, po
derão exercer a atividade 
de jornalista. 

Os demais profissionais 
não terão a mesma liberda
de. Outro grupo seleto esta
rá alojado no mezanino, 
com ligação para o comité 
de imprensa da Câmara. 
Metade do espaço será des
tinado para repórteres de 
jornais atualmente creden
ciados junto ao comité e a 
outra metade a sete repór
teres de rádio (Nacional, 
Bandeirantes, Globo, Jo
vem Pan, Eldorado, Jornal 
do Brasil e Agora Comuni
cação). 

Os demais jornalistas 
credenciados terão qur. se 
contentar com as galerias, 
onde também estará a 
maior parte das autorida
des, o qUe deverá facilitar 
muito p trabalho. Há 100 
cadeiras reservadas para 
jornalistas, mas o número 
de credenciados para estas 
dependências já chega a 
500. Também haverá jorna
listas circulando pelo Salão 
Verde e pelos auditórios on
de estarão instalados telões 
(Petrônio Portela e Nereu 
Ramos), locais que tam

bém receberão autoridades 
e familiares de constituin
tes. 

Os 930 lugares das gale
rias estão assim distri
buídos: 559 convidados (um 
para cada constituinte), 85 
embaixadores, 47 governa
dores, 100 jornalistas, qua
tro presidentes de Tribu
nais Superiores, 10 Minis
tros do STF, três Coman
dantes Militares do Planal
to, cinco representantes do 
GDF e 50 lugares Bloquea
dos, para facilitar o deslo
camento da imprensa. As 
demais autoridades, justa
mente as mais importan
tes, ficarão nos 42 lugares 
restantes no mezanino. Lá 
estarão os Ministros de Es
tado, o Núncio Apostólico, o 
governador do DF, o arce
bispo de Brasília e outros 
convidados especiais. O 
Centro de Convenções de 
Brasília, que também rece
berá um telão, será outro 
local destinado a convida
dos dos constituintes. 

Quem não se contentar 
com isso, não terá outra so
lução a não ser assistir à 
solenidade de instalação 
pela televisão. A transmis
são para todo o País será 
feita por um pool das emis
soras de televisão (Man
chete, SBT, Radiobrás, 
Bandeirantes e Globo), 
com imagem igual para to
das, mas com canal de voz 
exclusivo para cada uma. 
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Chico Vigilante 

CUT já protesta 
contra a cerca 
A Central Única dos Tra

ta a l h a d o r e s ( C U T ) 
manifestou-se ontem con
tra o estacamento do gra
mado do Congresso que de
verá impedir o acesso da 
multidão esperada para a 
solenidade de instalação da 
Assembleia Nacional Cons
tituinte às entradas princi
pais do Congresso Nacio
nal. Segundo Francisco Do
mingos, o Chico Vigilante 
da CUT, nem na posse dos 
governos militares ou mes
mo durante o comando do 
general Newton Cruz, na 
votação das diretas, houve 
uma imposição tão clara no 
sentido de afastar o povo 
dos parlamentares. '"O de
putado Ulysses Guimarães 
está renegando todo o seu 
passado", disse. 

Chico acredita que a dis
tância é muito ruim para o 
povo que vai até o Congres
so para prestigiar os políti
cos em quem vptou. "Se já 
não há esperança na Cons
tituinte, não há mais nada. 
Os preparativos são a ar
mação de um grande cir
co", disse Chico Vigilante. 
Ele informou que conver
saria com Lula para que o 
PT se posicionasse contra a 
medida de cercar o grama
do, afirmando que cem mil 
notas foram distribuídas 
em toda a cwadepcohw-
cando as pessoas a compa
recerem no Congresso hoje 
à tarde. Para Vigilante, a 
"Operação Esperança" 
que está sendo preparada 
pela Secretaria de Segu
rança Pública para "asse
gurar a*ordem" é um ab
surdo. Na opinião dele, o 
secretário deveria estar 
mais preocupado em dar 
esperança aos policiais que 
atualmente enfrentam con
dições de trabalho desuma
nas, recebem péssimos sa
lários e moram em fundos 
de quintal. 

. Lula: o povo 

fica na 
O presidente do PT, Luis 

Ignácio Lula da Silva, fez 
ontem um alerta para o pe
rigo que representa a cerca 
montada em frente ao Con
gresso. Ele disse que pode 
ser o início de uma provo
cação, de um tumulto e pe
diu ao deputado Fernando 
Lyra que ponderasse sobre 
isso com o presidente da 
Câmara, Ulysses Guima
rães. 

Lula aproveitou a pre
sença do candidato Fer
nando Lyra, que esteve na 
reunião do PT para expor 
as suas propostas. "Não é 
possível começar um Con
gresso Constituinte como 
se estivesse numa jaula", 
afirmou o presidente do 
PT, criticando a cerca. Ele 
disse a Fernando Lyra que 
ponderasse com Ulysses 
Guimarães sobre os riscos 
de um tumulto que a cerca 
protetora poderá provocar. 

Todo o gramado em fren
te ao Congresso foi cercado 
com cordas e estacas de 
madeira, impedindo o 
acesso à entrada do prédio. 
Centenas de policiais fica
rão colocados ao longo da 
cerca, com ordem para re
primir qualquer tentativa 
da população de furar o 
cerco. As medidas foram 
adotadas tendo em vista as 
manifestações programa
das pela CUT, hoje, duran
te a instalação da Assem
bleia Nacional Consituinte. 

Lula faz protesto 

12.mil

