
Sábado, 4, e segunda-feira, 6 de julho cte 1987 

Informação. ^^^^^^^M\Aanru*l<Z 
Empresa 100"f Brasileira 

33 

arnejy vaiado no Acre, 
vetüãícia ser 
aplaudido no Peru 

por Maria Helena Tachinardl 
de Puerto Maldonado 

Nos dois dias de encontro 
entre os presidentes José 
Sarney e Alan Garcia, do 
Peru, em Rio Branco e em 
Puerto Maldonado, aconte
ceram manifestações po
pulares diferentes. Na ca
pital do Acre, na quinta-
feira, em frente ao Palácio 
Rio Branco, quando mante
ve com seu colega peruano 
a primeira reunião de tra
balho, Sarney foi alvo de-
vaias e de protestos organi
zados pela CUT, PT, PC do 
B, CGT e PCB, que tiveram 
suas faixas apreendidas 
por agentes de segurança. 

Cerca de 5 mil pessoas 
manifestaram-se forman
do um longo corredor de 3 
quilômetros desde o aero
porto até o Palácio do Go
verno. Um forte aparato de 
segurança foi montado, en
volvendo 1.300 homens do 
batalhão de choque da 
Polícia Militar e do Exérci
to. Segundo o porta-voz do 
Palácio do Planalto, Antô
nio Frota Netto, em con
versa telefônica, o presi
dente Alan Garcia teria pe
dido reforço no policiamen
to devido a uma possível 
ação do movimento extre
mista peruano Sendero Lu
minoso. No entanto, no pró
prio território peruano, na 
cidade de Puerto Maldona
do, em plena selva amazô
nica, a segurança armada 
para proteger Garcia, na 

sexta-feira, quando ocor
reu o segundo encontro de 
trabalho com Sarney, foi 
bem mais discreta. 

Apenas cerca de trezení 
tos soldados policiavam ooi 
local e somente intervie-£S 
ram para afastar os mani^i 
festantes que queriamf*** 
apertar a mão do presiden-*"» 
te peruano e agradar-lhe-
com gritos: "Alan, Alan". ^ 

Garcia fazia gestos comf" 
a mão, convidando o povo af̂ " 
se aproximar e quebrando ,* 
completamente o protoco"^ 
Io. Ele conduziu Sarney eift^ 
seu próprio carro à sede da"^ 
capitania dos portos e, a 
uns cem metros do local, ( , 
caminhou sob o aplauso dos -
manifestantes que empu.;n 
nhavam bandeiras do Peruis 
e do Brasil, numa homena*»J 
gem a Sarney. ?£ 

Foi a primeira vez eim« 
dois anos de governo que*,* 
Garcia visitou Puerto VlaU Á 

donado. A festa continuou à7' 
saída dos presidentes sob'^ 
um calor de 40 graus. 'V, 

Sorridente e afável?ftt 
Garcia, de 37 anos, líder do v 
partido da Ação Populaç* 
Revolucionária Americana^ 
(APRA) confirmava sua^j 
popularidade, que desd%: 
sua eleição caiu apenas aljjb 
guns pontos em virtude dor; 
recrudescimento da inflai 
ção no país e da troca de-^ 
gabinete motivada pela rev 
núncia do p r i m e i r o - í 
ministro e ministro da Eco*>*' 
nomia, Luis Alva Castro*'^ 
também aprista. eto 

Presidente acusa os 
"grupos de violência" 

por Edson Baú 
de Brasília 

O presidente José Sarney 
classificou os autores do 
"atentado" contra ele e sua 
comitiva, no Rio de Janei
ro, dia 25, de "grupos de 
violências, incapacitados 
para a vida democrática, 

/que já levaram o Brasil a 
vinte anos de exceção". No 
programa Conversa ao Pé 
do Rádio, na última sexta-
feira, o presidente alertou 
que esses grupos "voltam a 
agir para desestabilizar o 
País, atropelar a democra
cia e que nós estamos com 
tanto esforço desejando 
consolidar". Disse que vem 
conduzindo o País com 
"dignidade", frisando: 
'Nunca cravei, por meu 

desejo, como disse um 
grande estadista, espinho 
algum no peito de nin
guém". 

Após referir-se também 
ao quebra-quebra de ôni-

RIO DE JANEIRO 

bus, ocorrido dias depois* 
na mesma capital, Sarney : 
concluiu que os "tempos* 
são difíceis" e que "o muawf 
do de hoje não é de soluçõesm 
fáceis", mas assinalou que;^ 
continuará "firme no meu»?» 
caminho, cuidando, traba
lhando e determinado a nã tó 
permitir a desordem", SJ-KJJ 

O presidente enfatizou ate 
decisão de anunciar as reçsí 
gras de financiamento da^ 
safra sempre no início dsêfi! 
julho "a tempo de permitir 
tomadas de decisões com 
tranqüilidade". Com ÍSSO,OJ 
espera uma colheita de 70»* 
milhões de toneladas para 
a safra 1987/88. Salientou; 
também as medidas, faciu-« 
tando o pagamento dos em-
préstimos tomados pelos^ 
agricultores durante o Pla^ 
no Cruzado. Sarney voltou 
a reafirmar sua convicção^ 
na queda da inflação que, 
na sua previsão, deve ser 
de 3 a 4% em julho. , 

Groff e Pencak saem 
da incomunicabilidade 

<M9 

por Cristina Lamos 
do Rio 

Por decisão do delegado 
do Departamento de Or
dem Política e Social 
(DOPS), Carlos Mandim 
de Oliveira, foi rompida, na 
tarde de sexta-feira, a inco
municabilidade dos presos 
Danilo Groff e Maurício 
Pencak, enquadrados na 
Lei de Segurança Nacional 
(LSN) por atentado contra 
o presidente José Sarney. A 
LSN determina que os pre
sos fiquem incomunicáveis 
pelo prazo máximo de cin
co dias para não prejudicar 
as investigações do inqué
rito. O porta-voz da Polícia 
Federal (PF), Giovani 
Azevedo, não souve infor
mar se a decisão do delega
do Mandim, presidente do 
inquérito, partiu de uma 
orientação do ministro da 
Justiça, Paulo Brossard. 

A incomunicabilidade 
dos presos foi quebrada, 
aproximadamente às 15 ho
ras de sexta-feira, quando 
o superintendente da 
Polícia Federal, Fábio Ca-
lheiros, permitiu a visita 
da mulher de Danilo Groff, 
Ione Groff. No final da tar
de, também foi liberada a 
visita aos presos de um 
grupo de políticos e repre
sentantes da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), 
que realizava uma mani
festação contra a LSN na 
porta da PF. O prazo de in
comunicabilidade de Dani
lo Groff esgotava-se às 18 
horas de sexta-feira, e o de 
Maurício Pencak somente 
no sábado. 

HABEAS-CORPUS 
Possivelmente na próxi

ma quarta-feira, será jul
gado o pedido de habeas-
corpus em favor de Danilo 
Groff, impetrado no Supe-

entre políticos, intelectuais^ 
e artistas, fizeram, na^ 
sexta-feira, uma manife&L 
tação contra a LSN e de..* 
apoio aos presos político^ 
na porta da PF. No início— 
da manifestação, oito ageçÇ.^ 
tes da PF queriam impediria 
a aglomeração das peŝ *** 
soas, alegando que a calçai, 
da em frente à sede da PEj-
era área de segurança naw 
cional. A situação foi con^. 
tornada pela intervenção» 
dos políticos presentes ao 
ato, entre eles o líder dqc 
Partido Verde, Fernando^ 
Gabeira, e a deputada dq9,t 
PC do B, Jandira Feghali. ^ 

Ione Groff contou que.;f, 
não esperava a autorização^ 
para visitar seu marido»9 
Ela fora à PF, na esperan
ça de vê-lo, ao menos de 
longe, porque sabia qu§ 
Groff teria que fazer un\99 
exame médico em sua p e r ^ 
na, machucada durante o„ t 
episódio do Paço. "Ele es tá^ 
bem", garantiu. "^ 

Durante a visita do grupo^ 
de políticos e representan>}h 
tes da CUT, o bioquímico^ 
Danilo Groff, e assessor do 
ex-governador Leonel Bri-""" 
zola, agradeceu emociona ̂ "1 
do a manifestação de soli
dariedade. O professo^ \ 
Maurício Pencak, intejj 
grante da executiva regioj | 
nal da CUT, preferiu con
fessar o seu orgulho por teç 
participado do episódio da 
Paço, e disse que, logo quc{ 
estiver em liberdade, re« 
tornará á luta pela conquis-fj 
ta da verdadeira democra* 
cia. 


