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Os, políticos e os empresá
rios nãp §ão os únicos que dei
xaram çl<Lvisitar o presidente Jo
sé Sarney: Faltando poucos dias 
para a,troca de governo, nem os 
loucos, que durante muitos anos 
foram metivo de preocupação 
da segurança presidencial, pro
curam, Q Palácio do Planalto. 
"Acho que é uma trégua tempo
rária. A partir de março eles co
meçarão ,a aparecer novamen
te", observa um segurança da 
portaria. 

Os loucos nunca foram 
novidade no Planalto, nem mes
mo na época do regime militar. 
Eles chegam quando ninguém 
espera e, muitas vezes, não de
monstram ter algum problema 
mental. No entanto, quando 
passam pela entrevista de rotina 
da segurança para saber o que 
desejam, não há como esconder. 
"As yezes aparece um cidadão 
bem ; vestido, falando bonito, 
com toda. pinta de pessoa séria. 
De repente, na hora de se identi
ficar »di£ .que é Jesus Cristo, ou 
enviadQ:dele, com a missão de 
falar com o presidente da Repú
blica' ',-conta um agente de segu
rança. • .-•••* 

Um caso parecido é o de 
Luís Leite dos Santos, que se 
apresentou na portaria, há dois 
meses, como segurança do presi
dente Sarney. Leite foi paciente
mente interrogado até a Segu
rança descobrir que se tratava 
de um desequilibrado mental re
sidente na cidade-satélite do Ga
ma. Expulso do Planalto, ele 
não desistiu: passou a esperar, 
diariamente, a passagem do 
comboio de carros, que leva o 
presidente Sarney do Palácio dá 
Alvorada ao Planalto. 

A insistência foi tanta que 
Luís Leite ganhou um número 
na segurança: 22. Na realidade, 
este é o.código, usado no Exérci
to, para identificar loucos que 
cismam com o presidente da Re
pública. ^Tem 22 na área"— 
esta mensagem, transmitida por 
rádio, é .suficiente para deixar 
toda a equipe envolvida na se
gurança- presidencial preparada 
para qualquer imprevisto. 

Corri Luís Leite, Sarney 
chegou até a ser educado, sem 
compreender do que se tratava. 
Durante alguns trajetos, ao 
vê-lo, o presidente acenou com a 
mão, sorriu e fez reverências 
com a cabeça. Foi demais para 
os segur^nças que, então, o 
proibiram também de ficar na 
estrada esperando por Sarney. 

A segurança tem determi
nações rígidas para impedir o 
acesso de'outras pessoas consi
deradas" "desequilibradas men
talmente" e mantém inclusive 
um fichárip com fotografias dos 
"mais perigosos". É o caso de 
Joaney Santos de Souza, cuja 
foto está estampada numa pasta 
de caráter, sigiloso da segurança 
presidencial, além de Roberto 
Martin "Ruiz, junto ao qual foi 
anotada, k mão, a seguinte ad
vertência: "Não permitir sua en
trada onde se encontre o presi
dente da República e seus fami
liares. Desequilibrado portando 
arma". 

Sem festa 

O* maior feito da história 
militar brasileira neste século, a 
tomada-de Monte Castelo, na 
Itália, foi comemorado ontem, 
no Rio, com a discrição típica de 
final de governo. A cerimônia, 
que durou precisos 10 minutos, 
além de não contar com a pre
sença dos ministros militares, 
frustrou as equipes de televisão 
que chegaram ao local com pe
queno atraso, e por isto não 
conseguiram registrar o evento. 

Na.parte superior do Mo
numento., aos Mortos, erguido 
no Aterro do Flamengo (zona 
sul do Rio), estavam apenas o 
governador do Estado, Moreira 
Franco, o prefeito Marcello 
Alencar,, o comandante militar 
do Leste, general Ângelo Barata 
Filho, e.jQ major-brigadeiro Ruy 
Messias.de Mendonça, respon
sável pelo III Comando Aéreo 
Regional (Cornar). Uma conste
lação muito reduzida em relação 
à que brilhava no céu do Aterro 
do Flamengo nò auge do gover-
no Sarney 
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