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repressão se surgir 
algo contra JSarney 

Os comandos militares regionais 
permi t i rão os comícios pelas 
diretas-88, sem qualquer repressão.' 
M a s estão ins t ru ídos a evitar 
qualquer manifestação de protesto 
contra o presidente José Sarney. 
Esta decisão foi tomada porque os 

, chefes militares entendem que os 
protestos contra o Presidente "não 
são espontâneos" e sim "dirigidos" 
por organizações políticas que 
querem tumultuar. 

A decisão dos chefes militares 
; tomou como base as manifestações 
j r eceb idas pelo Pres idente da 
, República nos seus deslocamentos 
' pelas cidades do interior, ao con

trário da recepção preparada ao 
' Presidente nas capitais ou centros 
Í urbanos mais importantes. "Nesses 
I lugares" — afirmou um general de 
; quatro estrelas — "ha grupos 
, organizados incitando a população. 
/ Fazem uma verdadeira lavagem 
i cerebra l . Ora , se convocarem 
/ apenas p a r a um comício por 
; eleições este ano, tudo bem, mas 

não é esse ó objetivo. Querem 
agredir a pessoa do Presidente, e 

, isso nós não permitiremos " . ' 
Este general citou o exemplo de 

João Pessoa, informando que dias 
antes da chegada de Sarney à 

\ capital paraibana, "até uma radio 
' convocava a população pa ra 

protestar. Agora, estão dizendo que 
l a convocação era para um comício. 

Informou ainda este militar que os 
manifestantes da Paraíba, dos 
quais mais de 200 vindos de Recife 
em ônibus, tinham como principal 
objetivo "prender" Sarney no trevo 
da estrada que liga os municípios de 
João Pessoa e Bayeux. Por essa 
razão, foi montado o aparato , 
policial-militar. 

Presidencialismo 
As mesmas manifestações de 

protesto eram temidas por estes 
militares no caso de aprovação do 
parlamentarismo. "Haveria" — 
afirmou o general — "muito mais 
descontentamento com a aprovação 
do parlamentarismo, porque já há \ 
candida tos na rua e eles 
promoveriam manifestações contra 
o novo sistema, criando um estado j 
de intranquilidade. E esta in- \ 
tranquilidade não seria permitida ! 
pelas Forças Armadas' ' . 

Sobre a possibilidade de um 
golpe de Estado ou mesmo pressão 
dos mi l i ta res p a r a que fosse 
aprovado o presidencialismo, o 
,general comentou: "Isso ê desculpa ) 
de derrotado. Não há nada de \ 
golpe. Mas, olhando para o mapa 
do Brasil, quando se vê estas imen- ; 
sas regiões tão pobres, como o Nor- \ 
deste, por exemplo, só se pode pen
sar que o Pais precisa de um Gover
no central forte. Como ficaria o 
Nordeste com o parlamentarismo? 
Abandonado." (M.M.) 

Presidente mais protegido 

Memélia Moreira 

A manifestação de 25 de 
junho do ano passado, no Rio de 
Janeiro, quando ó presidente 
José Sarney foi atingido par es
tilhaços de vidro da janela do 
ônibus em que viajava, atingida 
pór pedras e pôr uma 
pequena picareta, determinou ó 
reforço da segurança do Pre
sidente da República. Esta al
teração, entretanto, não fõi 
determinada pelo Gabinete 
Militar da Presidência, e sim 
pelos comandantes militares 
das regiões. Nenhum deles quis 
ver a repetição do «picaretaço» 
da Praça XV. 

A segurança pessoal do 
presidente Sarney é feitapor 11 
agentes. Eles se revezam tanto 
nas viagens quanto no Palácio 
do Planalto e estão sob as ordens 
do general Bayma Denys, chefe 
do Gabinete Militar. 

Nos seus deslocamentos pelo 
Brasil e exterior, esta segurança 
pessoal é reforçada pelos co
mandos militares (Brasil) e 
pelas Forças Armadas do país 
que está sendo visitado. Com 
exceção dos Estados Unidos, 
que não aceitam seguranças es
trangeiros, os demais países 
trabalham em conjunto com a 
guarda pessoal do Presidente da 

República. Eles viajam sempre 
com, no mínimo, uma semana 
de antecedência e percorrem 
todos os locais a serem visi
tados pelo Presidente. 

Mudança 

O primeiro sinal de mudança 
no esquema aconteceu em 
Belém, em novembro passado. 
Lá a segurança foi feita por 
1.500 homens. Apesar disso, 
houve manifestações e prisões. 

Em João Pessoa, há duas 
semanas, o Comando Militar do 
Leste colocou nas ruas da 
capital mais de três mil homens, 
além de sete carros de combate, 
dos tipos «Urutu»e «Cascavel». 
O coronel Murilo, que traba
lhou na segurança do general 
Mediei, afimí$u. que não havia 
nenhuma ameaça formal contra 
Sarney: «QueVèmós apenas 
evitar, parque nunca se sabe ó 
que pode acontecer». Ele infor
mou ainda que a presença 
maciça das forças policiais-
militares na rua era para im
pedir a manifestção de pernam
bucanos que tinham se des
locado de Recife para João 
Pessoa em cinco ônibus. «E no 
meio deles» — disse o coronel 
— «pode existir algum mais 
louco. Nunca se sabe»: 


