
A partir de um depoimento do deputado 
Gustavo de Faria (PMDB-RJ) a Polícia Fe-

.'t deral começou ontem a elaborar o retrato 
falado do homem que agrediu o presidente 
Sarney durante a manifestação no Rio. Esse 
homem tem cerca de 35 anos, é robusto, 
moreno, alto e tem cabelos curtos. A picare
ta com que ele quebrou a janela do ônibus 
presidencial foi retirada de sua jaqueta. 
Segundo o depoimento do parlamentar, 
considerado até agora como o mais minu
cioso, pêlo delegado Carlos Mandim, a ação 
tinha o propósito de "atentar contra a vida 
do presidente". 

Faria contou ainda que, no momento da 
agressão, estava no corredor do ônibus, ,e 
viu quando um grupo de três homens abriu 
caminho entre a multidão — dois deles da-

' vam cobertura ao homem da jaqueta. O par
lamentar passou em revista as dezenas de 
fotos colhidas no dia do incidente, mas não 

I conseguiu identificar o agressor em nenhu-
| ma delas. Ele garante que o reconheceria 
* facilmente, caso o visse de novo. 
cj O delegado Carlos Mandim contratou 
' três peritos criminais para compor o retrato 

falado do agressor, Há dificuldades, porem. 
Apesar de dispor de um kit norte-america-

| no com tipos brancos e negros, o trabalho 
| não é dos mais fáceis, já que esses tipos não 
| se assemelham aos latinos. De qualquer for-
) ma, esse retrato falado está prometido para 
! hoje. 

Segundo o depoimento de mais de duas 
horas do deputado, quando o homem da 
picareta tentou uma segunda investida para 
atingir o presidente, já que a janela do Ôni
bus estava quebrada, teve que desistir, por 
que o ajudante-de-ordens se debruçou so
bre Sarney. "Os três ainda permaneceram 
parados durante alguns segundos antes de 
deixar o local", relatou Faria. 

Novos depoimentos, contudo, ainda po
dem elucidar mais o caso. O delegado Man
dim prefere não fazer comentários depois 

Idos depoimentos. Mas ontem deixou esca-
Ipar um comentário de que a Polícia Federai 
/infiltrou agentes na Brizolândia, na Cine/-

lândia, com o objetivo de obter alguma \n-
formação a mais. Mas nada conseguiu.''y' 


