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Vaias no encontro de e Garcia 
Ayíê Selaesié 
Enviado Especial 

Rio Branco — Desde a disten-
ção do general João Batista 
Figueiredo que não se assistia, nas 
ruas, a um esquema de segurança 
preventivo tão ostensivo quanto o 
que se armou ontem em Rio Bran
co, no Acre, para cobrir o encontro 
do presidente José Sarney com o 
presidente do Peru, Alan Garcia, 
realizado com o fim de estabelecer 
acordos de cooperação para o 
desenvolv imento da amazôn ia 
peruana e brasileira. 

Enquanto os dois presidentes 
reuniam-se no Hotel Pinheiro para 
o início da primeira rodada de 
negociações, nas ruas principais da 
cidade a circulação, até mesmo de 
pedestres, estava proibida. O 
esquema de segurança sob a chefia 
do coronel Robespierre Pacheco, 
c o m a n d a n t e do 4 o Ba ta lhão 
Especial de Fronteira, e reunindo 
forças do Exército, Polícia Militar 
e Policia Federal, chegou a criar 
problemas até mesmo para mem
bros da comitiva presidencial, ao 
exigir identificação oficial "com 
fotografia'', para submetê-los a 
reconhecimentos. 

Mesmo ass im, a frente do 
Palácio Rio Branco foi tomada por 
cerca de 5 mil pessoas, no meio das 
quais pequenos grupos ligados ao 
PT, PC do B e da C U T 
mani fes tavam seu repúdio ao 
apa ra to policial, à pol í t ica 
econômica do Governo e ás 
negociações com o FMI, pedindo 
inclusive, a saída de Sarney do 
Governo, através de "slogans", 
vaias e faixas, algumas tomadas à 
força pela polícia, embora sem in
cidentes graves, pelo menos até às 
21 horas. 

Rodovia 
No final da noite, a Secretaria 

de Imprensa do Itamarati divulgou 
cópia do primeiro documento con
junto, "Declaração de Rio Bran
co", no qual os dois chefes de 
Governo propõem-se a levar um 
programa de ação comum 
destinado a impulsionar o processo 
de desenvolvimento das regiões 
amazônicas fronteiriças. 

Segundo o min i s t ro das 
Relações Exteriores do Brasil, 
Roberto de Abreu Sodré, os dois 
presidentes discutiram ontem — e 
deverão prosseguir hoje no Peru — 
a questão da ligação rodoviária 
Brasil x Peru, que conta com 
p ropos t a s de f inanc iamento 
japonês, através do término e do 
asfaltamento de uma rodovia entre 
Rio Branco e Puerto Maldonado, 
na província de Madre de Dios; a 
cons t rução da h idre lé t r ica de 
Chacon e linhas de financiamento 
brasi le i ro para p r o g r a m a s de 
desenvolvimento na região. Na 
área política, conforme o chanceler 
brasileiro, os dois presidentes 
.discutiram pontos de vista comuns 
em favor da intransigente defesa 
da teoria do crescimento como for
ma de pagamento da dívida exter
na e pontos estratégicos de con
tadora. 

Negociações 

Os dois presidentes chegaram 
on tem a Rio Branco , acom
panhados dos respectivos chan
celeres e chefes dos gabinetes 
militares, por volta das 16 horas. 
Sarney desceu no aeroporto de Rio 
Branco 20 minutos antes para 
receber Alan Garcia, Hoje, inverte-
se o cerimonial: Garcia estará às 10 
horas, em Puerto Maldonado, para 
a segunda rodada de negociações. 

Duas expectativas envolvem a 
reunião de hoje: a definição de um 
programa estratégico e das respec
tivas contrapartidas e contrapartes 
(o Japão está disposto a aplicar 
US $ 150 milhões) que permitirão o 
início de um projeto rodoviário 
ligando o Brasil ao porto de 
Matarani, no Padfico, na província 
de Arequipa, a 800 quilômetros do 
Acre; e a possibilidade de que o en
contro dos dois presidentes venha 
a ser marcado pela ação belicosa de 
guerrilheiros ou manifestantes 
l igados ao g rupo S e n d e r o 
Luminoso, de linha maoísta, con
siderado o mais forte do Peru. 

Por essa razão, a comitiva 
presidencial não espera encontrar 
um ambiente menos hostil para o 
presidente Alan Garcia do que o 
enfrentado ontem pelo presidente 
Sarney em Rio Branco. Z*^ 
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