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Visita em 
x sigilo a SP 

; Pirassununga-SP — 0 presi
dente José Sarney passou o dia on
tem na Academia da Força Aérea 
(AFA), em Pirassununga, acompa
nhado do ministro da Aeronáutica, 
Octávio Moreira Lima. Como a vi
sita esteve cercada de sigilo e forte 
esquema de segurança, o povo ítít 
Pirassununga nem tomou conhefcTj 
mento da presença de Sarney. «£S5 

"A visita é particular. NãoiO 
oficial. Desta vez ninguém vai se^. 
convidado", afirmou o prefeito <$s£L 
Pirassununga, Euberto NemésfÜO 
Pereira de Godoy, do PMDB, liga
do ao governador de São PauliJÜ 
Orestes Quércia, para justificar (£3 
fato de nada saber informar sobre 
a presença de Sarney. _ J 

O delegado de polícia José Hen<£ 
rique Ventura por sua vez, dissé22 
que não montou nenhum esquem£Q£ 
de alerta porque não recebeu qual-Ç^ 
quer informação oficial sobre a pre-**"̂  
sença do- presidente em Pirassu
nunga. Segundo afirmou, ele ape
nas ouviu dizer que Sarney estava 
na academia. 

Às 10h40 o boeing presidencial 
desceu na base aérea da AFA, en
quanto a vigilância era aumentada 
na entrada principal da Academia 
para não deixar ninguém passar^ 
nem mesmo os oficiais que chega
ram naquela hora. Durante todo o 
dia a fiscalização foi constante nas 
três entradas da área. A imprensa 
foi especialmente afastada do lo
cal. Logo cedo, por volta das 8 ho
ras, um sargento avisava a qual
quer repórter que chegasse perto 
da academia: 

"Não sei quando o presidente 
vai chegar. Não sei se ele vem. Só 
sei que jornalista não pode ficar 
aqui". 

Pelo telefone, oficiais da aero
náutica negavam a presença do 
presidente na AFA. Mas Sarney 
esteve visitando as diferentes ins
talações da academia, das oficinas 
de conserto de aviões ao prédio do 
comando, incluindo a fazenda da 
aeronáutica, explorada por civis, 
em regime de arrendamento. Em 
Brasília, o Palácio do Planalto pre-
veu que o presidente faria uma via
gem de "descanso" e só retornaria 
hoje pela manhã. 


