
MILITARES 

Provas de valor 
Da mesma forma que refinarias da Pe-

trobrás e portos marítimos foram palco de 
intervenção de tropas do Exército e da Ma
rinha na semana passada, todos os setores 
de energia elétrica, transporte terreste, aé
reo e marítimo, saneamento básico, servi
ços hospitalares, gás, combustíveis e lubri
ficantes, limpeza urbana, comunicações, 
abastecimento de géneros de primeira ne
cessidade, aeroportos e instalações milita
res de uma forma geral encontram-se passí
veis de, ao longo do ano, serem ocupadas 
militarmente. 

Isso porque esses setores constituem os 
chamados pontos sensíveis para a boa con
dução da economia do País e se encontram 
inseridos nos planos de defesa interna das 
Forças Armadas. E dentro da estratégia cui
dadosamente montada pelos militares para 
sensibilizar os parlamentares constituintes 
e manter seu papel constitucional vigente, 
demonstrações como essas deverão ser re
gularmente acionadas, em caso de pertur
bação da ordem e da lei, garantindo assim a 
condução de um dos mais bem estruturados 
iobbies, hoje funcionando dentro da Consti
tuinte. 

Apesar das críticas feitas por setores da 
esquerda, na tribuna da Câmara dos Depu
tados, no balanço final os militares acham 
que as intervenções nos portos marítimos e 
nas refinarias computaram pontos favorá
veis para a tese, segundo a qual as Forças 
Armadas são primordiais na manutenção 
da defesa da ordem interna. 

Segundo o assessor parlamentar da Ma
rinha não foram poucos os parlamentares 
que, ao longo da semana, fizeram questão 
de cumprimentá-lo pela "maneira segura, 
serena e firme" com que o ministro Henri
que Sabóia conduziu a intervenção da For
ça Naval nos portos brasileiros. 

E o assessor do ministro, por seu turno, 
conduziu suas conversas com os constituin
tes no sentido de mostrar-lhes que a greve 
dos marítimos trouxe um ensinamento in
contestável: "A economia do País depende 
do mar de maneira crítica. Sendo assim — 
insistiu o assessor — torna-se indispensável 
dotar a Marinha de meios necessários para 
equipar-se", razão pela qual defende a 
aprovação de projetos referentes à conces
são de royalties do petróleo e de fundos da 
Marinha Mercante para a Força Naval. 

E partindo da premissa que uma greve 
nos portos, assim como em outro ponto con
siderado vital e essencial é capaz de parar a 
economia do País, Marinha, Exército e Ae
ronáutica movimentam-se para provar isso 
aos parlamentares eleitos com a finalidade 
de escrever uma nova Constituição e definir 
o papel dos militares em tal documento. 

O manual 
Esses planos de defesa interna, que no 

Exército encontram-se aglutinados no Ma
nual de Ação Comunitária, prevêe, a parti
cipação da "autoridade militar como forma 
de assegurar o pleno funcionamento dos 
serviços públicos essenciais, principalmen
te nas crises". 

Esse manual, inclusive, se dá ao cuida
do de dividir os pontos sensíveis em vitais, 
essenciais e secundários, de acordo com a 
maior ou menor dificuldade em recuperá-
lo, ou não deixá-lo parado por muito tempo. 
Além disso, o manual, que dá aos militares 
poderes para dissipar movimentos grevis
tas, adota igualmente o princípio de dividir 
responsabilidades com terceiros na medida 
em que recomenda que a "defesa dos pon
tos sensíveis se faça conjuntamente com au
toridades civis, tanto na parte de planeja
mento como na de execução". 

E tanto é assim que ao intervir nas refi
narias o Exército tomou o cuidado de colo
car mais soldados das polícias militares 
que propriamente da força terrestre. Além 
disso, tanto o ministro Leônidas Pires Gon
çalves quanto seus assessores cercaram-se 
de uma providência legal dizendo à impren
sa que a intervenção era feita "por ordem 
superior", no caso o presidente da Repúbli
ca. Assim, qualquer desgaste público fica 
também dividido. • 

Esse cuidado foi igualmente tomado 
quando de outro exercício destinado a pro
var a necessidade do Exército na ação inter
na contra tumultos e perturbação da ordem. 
Aconteceu durante o badernaço de 27 de 
novembro do ano passado. O Exército apa
receu com tropas e carros de combate, mas 
apenas para "garantir a segurança do presi
dente da República". Correndo o combate 
aos insubordinados por conta da Polícia Mi
litar do Distrito Federal. 

Tanto aqui quanto no caso das refina
rias o Exército defendeu suas pretenções, 
mas com respaldo constitucional e civil. E 
neste contexto intervencionista é essencial 
que a ação seja rápida e eficiente. Assim 

ocorreu no badernaço — as tropas do Exér
cito ficaram na Esplanada enquanto durou 
a missa assistida pelo presidente Sarney; e 
na intervenção das refinarias a ocupação 
durou três dias, tempo suficiente para anga
riar a simpatia de inúmeros parlamentares 
que, da tribuna, enalteceram a ação dos 
militares. 

Embora os fuzileiros navais tenham se 
| demorado mais na sua ação de defesa inter-
§ na de ocupação dos portos e guarnecimento 
* dos navios, a operação foi notada pelo pre-
3 sidente José Sarney, hoje um dos maiores 
" defensores do papel constitucional das For

ças Armadas. Durante despacho com o mi
nistro Henrique Sabóia, Sarney cumpri-

_ mentou-o "pela maneira profissional, firme 
£ e eficiente com que a Marinha se conduziu 

no difícil problema da greve dos marí
timos". 
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