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J ^ Presidente e 
autoridades 
são vaiados 

<ir$ Vaias ao Presidente da Re-
PU pública, a autoridades civis e 
c^í militares e até a representantes 
<==*> diplomáticos marcaram o encer-
H l ramento do desfile militar co-
***' memorativo do Dia da índepen-

' dência, ontem, em Brasília. Foi o 
maior aparato militar já colocado 

, em uma parada do gênero, quase o 
e"; dobro do Sete de Setembro de 1983, 

o' =̂ ri quando o Comandante Militar do 
r ^ ^ Planalto, general Newton Cruz, a 
•-' ícrj) cavalo, comandou mais de cinco 

cí^ mil homens, que garantiriam o Es-
(i ^ tado de emergência no Distrito 
^ ^ Federal enquanto a campanha das 

'~" Diretas-Já começava a inflamar o 
qjijjíPaís. 

r 'jf-\ Naquele setembro, a inflação 
abatia nos 152,7%contra os 260,11% 

^destes últimos 12 meses, motivo de 
c-f A queixas dos ambulantes que viram 
^=3 frustradas suas expectativas de 
rt^-venda. Raimundo de Oliveira, 

;^S-desempregado de 36 anos, entrou 
; ' s . n o coro das vaias por não ter con-

seguido vender nem a metade dos 
refrigerantes e cervejas que levava 
em duas caixas de isopor: "Este 
ano ninguém está comprando 
inada; todo mundo trouxe água de 
casa para não gastar. O negócio é 
vaiar mesmo". 

Cerca de 7 mil militares des
filaram pelos 6,5 quilômetros do 
Eixo-Rodoviário de Brasília, en
quanto 118 aviões e helicópteros 
sobrevoavam a cidade, num es
petáculo que mobilizou quase 10 
mil soldados e oficiais, segundo in
formação do Comando Militar do 
Planalto. Em um Rolls Royce 
aberto, comprado pelo ex-
presidente Getúlio Vargas, o 
presidente Sarney abriu o desfile 
ouvindo tímidas vaias pelo percur
so, até chegar às arquibancadas 
reservadas a convidados, quando 
foi aplaudido, também timidamen-, 
te. 

' ~ "Fome" 
Logo depois de receber as 

honras militares, subir no palanque 
e beijar os netos Rafáela e José 
Sarney Neto, além da mulher 
Marly, o presidente cumprimentou 
formalmente as autoridades 
presentes, enquanto à sua frente, 
uma faixa negra foi aberta por um 
grupo de punks com os dizeres 
"mais armas, mais fome". 

Rapidamente os militares que 
cuidavam da organização do desfile 
determinaram à Polícia Civil que 
retirasse a faixa e algumas ban
deiras em que se misturavam sím
bolos punks, desenhos da foice e 
martelo e suásticas nazistas. O 

agrupo de rapazes e moças, logo 
aesfsWrclé gnfW:pãIã^?s^lWWT= 

deme seguiu a turma dos "Ratos 
do Porão", dispersando-se ao lado 
dos grupos "Coletivação", de 
Brasília, e "Coletivo Libertário", 
de São Paulo. 

As vaias foram intensas, rio en
tanto, ao final do desfile, quando os 
carros oficiais levando o Presidente 
da República, ministros civis e 
militares, políticos, autoridades, 
convidados e diplomatas estran
geiros tiveram que atravessar a 
multidão, que tomou conta da pis
ta, rompendo o cordão de isola
mento. 

Durante a hora e meia que per
maneceu no palanque, o presidente 
Sarney conversou raras vezes. 
Com o presidente da Câmara, da 
Constituinte e do PMDB, Ulysses 
Guimarães, só à chegada e à saída, 
com o ministro do Exército, 
general Leônidas Pires Gonçalves, 
quando sentou-se para tomar um 
cafezinho, com o governador do 
Distrito Federal, José Aparecido 
de Oliveira, uma rápida conversa 
ao pé do ouvido, para a qual o 
Presidente pareceu desinteressado.. 


