
Agressão a 
Sarney: o 

terceiro acusado 
já está livre. 

Ernani Pernambuco, o terceiro acusado 
de ter participado de agressão ao presiden
te José Sarney, no Rio, foi ouvido ontem 
pela Polícia Federal e liberado por falta de 
provas, segundo informações de seus advo 
gados. Com isto, continuam detidos Danilo 
Groff e Maurício Pencaki, que hoje recebem 
pela segunda vez a visita de familiares, pois 
não estão mais incomunicáveis, 

Da mesma forma que Groff e Pencaki, 
Pernambuco, que é presidente da Brizola»-
dia, também foi acusado pelo eletricista Jo
sé Paulo Herrera, que ainda denunciou ou° 
tros três dirigentes da Falange Brísolíste, 
identificados por ele como Êdinho, Jaguar e 
Carlos Eduardo. Porém, ontem, os federais 
ficaram sabendo que nenhum deles é filia
do ao PDT, e consideraram impossível des 
cobrir seus nomes. 

Depois di prestar um depoimento de 
três horas, ErnaRi Pernambuco disse à im
prensa que nã© jogou pedras no ônibus em 
que estava a comitiva presidencial. Ele con 
firmou que estava no Paço Imperial na noi 
te dos incidentes, mas lembrou que como 
presidente da Brízolândia foi para lá para 
protestar contra o presidente Sarney e o 
governador Moreira Franco. Disse, ainda, 
que em nenhum momento pensou em atos 
de violência, "até porque nós temos o cuida 
do de orientar os militantes do nosso parti 
do a não agirem com violência e nem aceita 
rem provocações", 

Já o advogado de Groff e Pencaki, Luís 
Guilherme Vieira — na verdade, eles estão 
sendo defendidos por Nilo Batista, ex-
secretário da Polícia Civil, assistido por vá
rios outros —, disse que "possivelmente em 
48 horas deve ser julgado o pedido de h«» 
beas-corpus para que os dois possam ser 
libertados, já que prestaram todos os depoi
mentos e não existe nenhuma prova mate
rial para acusação formal". Este é o segun
do h»b«6$-corpu$ impetrado em favor de 
Groff. O primeiro, foi cancelado ontem pelo 
presidente em exercício do Superior Tribu
nal Militar, ministro Paulo César Cataldo — 
que, por solicitação expressa do próprio 
Groff, considerará apenas o segundo pedido 
de h§b*at*corpus, impetrado por Nilo Ba
tista. 

O ministro Paulo Cataldo enviou à Polí
cia Federal do Rio um questionário com 
várias perguntas que devem ser respondi
das pelo delegado Carlos Alberto Mandin 
de Oliveira, responsável pelo inquérito. 
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