
GAZETA MERCANTIL — Quinta-feira, 1? de junho de 1989 

5, '6i/I^K 
Pioneirismo e tecnologia angels 

CRISE 

"O Brasil me pegou para cristo" 
por Amauri Teixeira 

de Brasília 

"O Brasil resolveu me 
pegar para Cristo", desa
bafou o presidente José 
Sarney, ontem, numa reu
nião com importantes as
sessores do Planalto, 
referindo-se ao incidente 
de quarta-feira, quando 
João António Gomes inva
diu a entrada principal do 
Palácio do Planalto, com 
um ônibus roubado. Segun
do um assessor próximo ao 
presidente, Sarney ficou 
"deprimido" diante do in
cidente e das declarações 
de Gomes à Polícia Fede
ral (PF). 

Casado, 36 anos, pai de 
dois filhos, no depoimento à 
PF, Gomes disse que "tem 
ódio do presidente Sarney" 
e que seu objetivo era 
"matá-lo". "Não faria 
mais do que atender à von
tade do povo brasileiro", 
afirmou. 

De açodo com o 
laudo do Instituto Médico 
Legal, João António Gomes 
não estava bêbado. 

Com a suspeita de que ele 
tenha "problemas men
tais", a PF requisitou ao 
Bamerindus, onde Gomes 
trabalha como motorista 
do Departamento de Finan
ças, em Brasília, o exame 
psicotécnico realizado para 
sua admissão, e, ontem 
mesmo, ele foi submetido a 
uma série de exames médi
cos. 

No dia seguinte ao inci
dente, que expôs a fragili
dade da segurança do Palá
cio do Planalto, onde Sar
ney passa cerca de oito ho
ras do dia em audiências 
com seus principais asses
sores, o Gabinete Militar, e 
o Serviço Nacional de In-

José Sarney 

formações (SNI), começa
ram ontem a estudar uma 
série de medidas para re
forçar a segurança do Pla
nalto. 

Segundo uma fonte do 
Planalto, o Gabinete Mili
tar e o SNI consideram que 
toda a Esplanada é muito 
vulnerável. O Planalto, 
ponto que possui o esquema 
de segurança "mais frá
gil". A partir da rodoviária 
do Plano-Piloto de Brasília, 
percorrendo toda a Espla
nada dos Ministérios, até a 
Praça dos Três Poderes, 
onde estão o Palácio do 
Planalto, o Congresso e o 
Supremo Tribunal Federal, 
a Polícia Civil vai aumen
tar o policiamento e as For
ças Armadas vão reforçar 
o patrulhamento em todo o 
trecho. 

Realizada em revesa-
mento, por períodos de três 
meses, por cinquenta sol
dados do Regimento de Ca
valaria de Guardas e do 
Batalhão da Guarda Presi
dencial (BGP), a seguran
ça do Planalto será refor
çada. 

A formação de uma 
"barreira humana", sem 
obstáculos, foi considerada 
na reunião insuficiente pa
ra conter uma eventual "a-
gressão" ao Palácio. 

Três alternativas estão 
em estudo: a construção de 
um espelho d'água em vol
ta de todo o Palácio, a colo
cação de correntes e a for
mação de canteiros com 
barras de ferro. Essas me
didas, no entanto, esbar
ram num obstáculo — 
Brasília foi tombada pela 
Unesco como património 
histórico mundial, e não é 
permitida nenhuma modi
ficação na arquitetura da 
cidade. 

Ontem, a pedido do Pla
nalto, o governo do Distrito 
Federal consultou o arqui-
teto Oscar Niemeyer para 
estudar uma solução que, 
ao mesmo tempo, aumente 
a segurança e mantenha a 
arquitetura do Palácio. 

Considerado até o mo
mento como um ato isola
do, a invasão do Planalto 
aumentou o temor do go
verno com a "escalada ter
rorista". 

Na reunião do Al
to Comando do Exército, 
realizada antes da invasão, 
no início da semana, ficou 
decidido que deveria ser 
redobrada a vigilância em 
todos os quartéis do País. 
Segundo uma fonte do go
verno, alguns setores mili
tares estão preocupados 
com possíveis represálias 
por causa da prisão do ge
neral da reserva, Euclydes 
Figueiredo, e com a ocor
rência de novas greves. 
"Tanto nos casos de indis
ciplina militar quanto com 
os grevistas, o governo vai 
endurecer", afirmou um 
assessor do Planalto. 

LSN para motorista do ônibus 
por Valéria Castanho 

de Brasília 

"Só sinto não ter matado ninguém." 
Essa foi a afirmação do motorista do 
banco Bamerindus, Joio António Go
mes, de 36 anos, no depoimento presta
do na madrugada de ontem à Polícia 
Federal. Segundo o superintendente do 
órgão, José Armando da Costa, o acusa
do não estava embriagado, agiu delibe
radamente e por isso será enquadrado 
na Lei de Segurança Nacional como ter
rorista, podendo pegar até catorze anos 
e meio de prisão. 

Além de ser enquadrado no artigo 20 
da Lei de Segurança Nacional, que pre
vê de três a dez anos de prisão, o per
nambucano João António, que já foi 
preso em Brasília por crime de lesões 
corporais, resistência à prisão e desa
cato a autoridade será ainda processa
do pelo Código Penal. Através do artigo 
155, o motorista poderá pegar de um a 
quatro anos de detenção por furto de 
veículo e de três a seis meses de cadeia 
por dano qualificado ao património da 
União, disposto no artigo 163 do Código 
Penal. 

O objetivo do "terrorista", segundo o 
superintendente da Polícia Federal "e-
ra demonstrar insatisfação ao atual go
verno. 

"O motorista se mostrou incon
formado não só com a sua situação pes
soal, mas da sociedade em geral", dis
se o delegado ao afirmar que durante o 
depoimento que começou às 3h30 da 
madrugada de ontem e só terminou 
duas horas depois, João António Gomes 
agia normalmente e com "um ra
ciocínio lógico". "O resultado do exame 
de teor alcoólico realizado pelo Institu
to Médico Legal apontou índices baixos 
de álcool, não tendo caracterizado em
briaguez, disse. 

Na manhã de ontem, o prisioneiro foi 
transferido para o núcleo de custódia 

da Papuda, onde ficará á disposição da 
Justiça Federal até o resultado final do 
inquérito aberto ontem pelo Departa
mento de Polícia Federal (DPF). Se
gundo o superintendente Armando da 
Costa, a lei prevê um prazo de quinze 
dias para a apuração dos dados, poden
do ser prorrogado uma vez por igual 
período. "Caso o inquérito não termine 
nesse prazo, o prisioneiro deverá ser 
solto", disse. 

Os resultados apurados durante o in
quérito serão enviados ao juiz federal 
responsável pelo processo, como instru
ção aos autos, segundo informações da 
PF. "Após a entrega do inquérito à Jus
tiça Federal, a Polícia Federal sairá 
definitivamente do caso e caberá ao 
juiz proceder ao julgamento e à senten
ça", disse Armando da Costa. 

DESEMPREGADO 
As informações levantadas pela 

Policia Federal, até agora, afirmam 
que o autor do atentado estava apenas 
há dois meses empregado como moto
rista do banco Bamerindus, onde exer
cia a função de transportador de dinhei
ro. No entanto, o acusado esteve desem
pregado por dois anos, antes deste últi
mo trabalho. 

Desespero. Esta é a única justificati
va que dona Maria Lima do Carmo, 67 
anos, encontrou para explicar a atitude 
tomada por seu filho, João António Go
mes, apurou a Agência Globo. 

Desolada, muito nervosa, recolhida a 
um dos oito cómodos de seu barraco 
que divide com quatro filhos e respecti
vas famílias, em Taguatinga (cidade-
satélite de Brasília), dona Maria la
menta mas defende o filho. 

Com 36 anos, casado há dez, com Gi-
selha, e com uma filha de nove, Grazie
la, João António sofre de epilepsia e já 
foi internado por problemas mentais no 
hospital Pronto Atendimento Psiquiá
trico de Taguatinga em 1978. 
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