
Jornal de Jhacílfa 

Ignácio de Aragáo 

Atentado contra 
o presidente 

', Já não se trata, mais, de depor institucionalmen-
,i te o presidente pela castração de seu mandato, como 
) se pretende, sob o comando do senador Mário Covas, 

acoÜtadò pelos «xiitas» de seu partido e os esquer-
1 distas revolucionários, na Constituinte ora reunida.. 

Agora, o que os desesperados querem é liquidar com 
a pessoa física do chefe da nação, a sua integridade 
e a sua vida, tal como se viu no episódio de fim de 
tarde do Rio de Janeiro, no qual o jornal «O Globo» 
identificou, como autores, o pessoal da CUT, da 
CGC, do Movimento dos Sem-Terra (leia-se Contag 

, eCPT)e da Brizolândia (leia-se PDT). 
E inacreditável que isto aconteça no preciso 

i momento em que se procura, em meio aos percalços 
de uma difícil transição, construir uma sociedade 

;, democrática, em que todos e cada um tenham a 
' liberdade de expressão intocada, o direito de votar 
, amplo e irrestrito e o de ser votado, o poder de dizer 

o que pensa sem ameaça nem medo e o de pleitear, 
até o impossível, desde que o faça pela via do ca
minho certo, respeitando a ordem e não pregando a 
desordem. 

Há duas semanas, o presidente acenou, reite-
' radamente, com uma política de liberdade para 

todos, de economia livre, de estímulo à iniciativa 
privada e ao investimento, de geração de mais em
pregos, de estímulo às importações e conseqüente 
aumento das exportações. Afinal, previu a cons
trução de um país moderno, uma sociedade próspera 
e justa. O ministro da Indústria e do Comercio, Sr. 
Castelo Branco, já anunciava os primeiros estudos 
para a implementação da nova sociedade brasileira, 
do sonho que estava sendo sonhado. 

A resposta às palavras do presidente foi o aten
tado de quinta-feira. Os fatos aí estão em toda sua 
crueza. Por pouco não se está lastimando um epi
sódio fatal, pois quem destruiu, a machadinha, a 
janela do ônibus junto à cadeira em que se sentavam 
o presidente e o governador fluminense, não queria 
só manifestar um desagrado político, pois, para is
so, os seus chefes têm assento no Congresso e na 
Constituinte, pagos pelos contribuintes através dos 
cofres da nação. O propósito só poderia ser, mesmo, 
o de matar o presidente. 

Se, entretanto, quem empalmoü a machadinha 
visando a atingir o presidente é um criminoso, há 
que indagar, também, da responsabilidade política 
pelo atentado. Se os líderes esquerdistas não tem 
competência suficiente para conter os seus coman
dados, como o faziam muito bem seus exempleis 
Stalin, Hitler e Mussolini, cumpre-lhes não açular os 
que os seguem para a violência, a desordem, a des
truição de nossa incipiente democracia e a implan
tação, pela «marra», de suas inclinações ideológicas 
ou políticas. 

s í 

1 pais tem que acordar e ficar de olhos bem aber
tos com esse "desagradável solavanco. Nos piores ins
tantes da República não se presenciou coisa se
melhante. Lembram, alguns, a queda de uma pedra, 
na estrada Rio-Petrópolis, que atingiu o automóvel 
do Sr. Getúlio Vargas, matando o diplomata e es
critor Ronald de Carvalho, que secretariava o então 
chefe da nação. Tudo indica, porém, que não foi um 
atentado e sim uma ocorrência da natureza, comum 
nas encostas da serra de Petrópolis, sobretudo 
quando se sabe que Getúlio estava ao alcance de 
qualquer um, uma vez que descia, diariamente e à 
mesma hora, em carro aberto, a rua Paissandu, em 
direção ao Catete, sem exageros de segurança. 

A pessoa do presidente é intocável e deve ser res
peitada. Ele encarna e personifica a nação. Pode 
mudar, pode até ser deposto, mas nunca ser vítima 
de uma agressão física. O mundo inteiro podia até 
não concordar com o Sr. Salvador Allende, mas até 
hoje tem repulsa pelo general Pinochet pelo que 
aconteceu, no Chile, com o malogrado presidente. 
Outros exemplos estão na história. 

Cumpre pois aos dirigentes políticos falar à 
nação. A cúpula do PMDB está em julgamento 
diante desse gravíssimo fato e sua palavra é aguar
dada com justificada ansiedade. Pois náo adianta o 
senador Afonso Arinos lembrar que seu avô Cesário 
Alvim fez entrega do projeto de Constituição ap-
marechal Deodoro, nem o senador • Fernando Hen
rique orgulha-se de que o seu avô, o jovem alferes 
Joaquim Inácio, foi um dos construtores da prp-
clamação e compôs o grupo de três oficiais que le
varam ao imperador a carta de banimento, se a nos
sa República está hoje em alto risco, sujeita à im
plantação de um regime de terror. Ao invés da 
guilhotina, agora é a machadinha. 


