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RIO DE JANEIRO 

Brizola recorre ao STF 
para interpelar 
Sarney judicialmente 

O ex-governador do Rio 
de Janeiro, Leonel Brizola, 
entrou ontem à noite no Su
premo Tribunal Federal 
com pedido de interpelação 
judicial do presidente José 
Sarney para que este dê sa
tisfatórias explicações so
bre declaração atribuída a 
ele, e publicadas nos jor
nais, segundo a qual Brizo
la estaria envolvido nas 
manifestações durante sua 
visita ao Rio na quinta-

feira passada, informa a 
EBN. 

Brizola quer que o presi
dente da República confir
me ou não a frase "isso é 
coisa do Brizola", que teria 
sido dita durante audiência 
que concedeu no Palácio do ; 
Planalto ao deputado Koyu 
lha (PMDB-SP). O presi- •• 
dente do STF, Rafael Ma-
yer, deverá decidir hoje se / 
manda ou não notificar o [ 
presidente Sarney. ) 

Líder da CUT é preso e 
Groff presta depoimento 

por Cristina Borgos 
do Rio 

O bioquímico Danilo 
Groff, preso; pela Polícia 
Federal como suspeito de 
ter sido um dos articulado-
res da manifestação contra 
o presidente José Sarney, 
no Rio, prestou ontem de
poimento, às 15,10 horas, e 
que durou duas horas, 
acompanhado pelo advoga
do Luiz Guilherme Vieira. 
No documento de quatro 
laudas e meia constam in
formações sobre a vida es
colar de Groff desde o jar
dim de infância até a uni
versidade, a atividade par
tidária e o comportamento 
dele durante a visita do 
presidente Sarney, infor
mou Vieira, que irá entrar 
com uma petição requeren
do para o bioquímico o exa
me de corpo de delito, para 
que fique comprovado os 
ferimentos que teve quan
do caiu no gradil que sepa
rava a população das auto
ridades, no Palácio Tira-
dentes. 

O professor Maurício 
Pencaki, diretor da execu
tiva regional da Central 
Ünica dos Trabalhadores 
(CUT), também preso pela 
Polícia Federal na noite de 
terça-feira e enquadrado 
na Lei de Segurança Nacio
nal (LSN), como Groff, es
tá incomunicável, acusado 
de crimes de calúnia e difa
mação ao presidente Sar
ney, além de ofensa à sua 
integridade, previstos nos 
artigos 26 e 27, respectiva
mente, da LSN. O advoga
do Araão da Providência, 
depois de visitar Pencaki 
nas dependências da 
Polícia Federal, informou 
que o professor foi procura
do em sua casa, na noite de 
terça-feira, por agentes fe
derais, que o convidaram 
para uma reunião com o 
superintendente da institui
ção, Romeu Tuma. Ao che
gar ao prédio da Polícia 
Federal, na praça Mauá, 

contou o advogado, Penca
ki foi preso, sem nenhum 
mandado judicial. O asses
sor de imprensa da Polícia 
Federal, Giovanni Azeve
do, recusou-se a prestar in
formações sobre os dois ca
sos. O presidente da CUT, 
Jair Meneguelli, avaliou a 
prisão de Pencaki como um 
ato extremamente violen
to. "Na verdade, o que 
acontece no Brasil em rela
ção ao trabalhador é que a 
ordem jurídica é invertida. 
Somos culpados até provar 
o contrário. O pior é quan
do se fala em transição do 
regime militar para a de
mocracia, com a formula
ção de uma nova Constitui
ção. O governo utiliza no
vamente a LSN, numa de
monstração clara de que 
nossos governantes não es
tão preparados para ouvir 
críticas, mas só aplausos", 
disse Meneguelli. 

LIBERTAÇÃO 
DE GROFF 

Luiz Guilherme Vieira 
adiantou que ainda estão 
em estudo as medidas que 
ele e os demais advogados 
(Nilo Batista, Wanderley 
Rebello e Edson Borges) 
irão tomar para a liberta
ção de Groff. 

Vieira disse que só ontem 
teve acesso aos depoimen
tos do denunciante José 
Paulo Herrera e do capitão 
da Polícia Militar (PM), 
Waldir Pires de Souza. As 
declarações prestadas pelo 
policial, disse o advogado, 
confirmam os ferimentos 
de Groff, por ter sido Pires 
de Souza um dos que o so
correu. "O capitão da PM 
afirma que não viu Groff 
incitar a população contra 
o presidente Sarney", afir
mou Vieira. 

Groff está preso por quin
ze dias, sendo cinco inco
municáveis (já está há três 
dias), período que pode ser 
prorrogado por mais uma 
quinzena, a critério poli
cial. 

Franco acusa "união da 
esquerda e da direita" 

por Jorg* Freitas 
do Rio 

O governador Moreira 
Franco voltou a acusar on
tem "uma união da esquer
da e da direita" para cana
lizar os sentimentos de in
satisfação da população. 
"Brigadas fascistas e gru
pos organizados lograram 
êxito no sentido de usar a 
prática do ódio e da violên
cia e canalizar para o 
quebra-quebra e a destrui
ção do patrimônio de bens, 
que são do povo, toda a in
satisfação existente", afir
mou Franco. 

O governador admitiu 
que ao referir-se brigadas 
fascistas utilizava a mes
ma imagem da campanha 
política que usou para dar 
combate ao ex-governador 
Leonel Brizola e a seus 
adeptos. "Os incidentes de 
ontem foram absolutamen
te lamentáveis porque par
tiram desta situação de 
profunda crise social, de 
uma manifestação com
preensível e justificável de 
repulsa ao aumento ilegal 
de 50% nas tarifas de ôni
bus", disse. 

No final da tarde, Franco 
recebeu a comissão forma
da pelos senadores Jamil 
Hadad (PSB/RJ), Leite 
Chaves (PMDB/PR) e 
P o m p e u d e S o u z a 
(PMDB/DF); antes ha
viam estado com o prefeito 
Saturnino Braga. A comiti-

Projeto para mudar 
a LSN está parado 

va designada pelo Senado 
veio ao Rio para ouvir o go
vernador e o prefeito e ela
borar um relatório sobre as 
recentes manifestações po
pulares ocorridas no Rio. 

"Ê hora de reflexão, de 
fazer passar à população 
que o confronto violento 
desmorona a democracia e 
o governo, e que o descon
tentamento popular tem 
razões concretas", disse o 
prefeito na avaliação feita 
à comissão de senadores. 
Saturnino Braga acredita 
que a manifestação de 
terça-feira começou espon
taneamente com pessoas 
que não tinham como pa
gar o aumento das passa
gens, mas prosseguiu com 
a adesão de "manifestan
tes em geral que partiram 
para a violência, que não 
interessa a nós da classe 
política, porque prejudica 
a transição democrática", 
disse. 

O senador Pompeu de 
Souza acusou uma prová
vel infiltração de grupos de 
direita nos incidentes. "Mi
litantes do PDT e o ex-
governador Brizola estão 
sendo alvos de exploração 
política ao serem acusados 
de liderar conflitos urba
nos. Brizola é um adversá
rio do sistema, mas não ve
jo interesse dele em provo
car fatos dessa natureza. 
Ele é candidato à Presidên
cia da República", afirmou 
Souza. 

por Eliono Simonctti 
de Brasilia 

O ministro da Justiça, 
Paulo Brossard, defende o 
enquadramento na Lei de 
Segurança Nacional dos 
acusados pela agressão à 
comitiva do presidente Jo
sé Sarney. Ele explicou que 
"a lei existe para ser cum
prida", e que a Lei de Segu
rança que está em vigor 
não é a mesma de 1969. 

A Constituição em vigor 
afirma que "compete à 
União planejar e promover 
o desenvolvimento e a se
gurança nacionais". Para 
regulamentar este disposi
tivo, foi editado o Decreto-
lei n? 898, de 29 de setembro 
de 1969, que definia os cri
mes. São 48 os crimes pre
vistos, com penas que che
gam à prisão perpétua e à 

condenação à morte do 
acusado, no caso de sabota
gem com morte, por exem
plo. 

Em dezembro de 1983, foi 
sancionada a Lei n? 7.170, 
de iniciativa do Legislati
vo, que alterou as regras 
nesta área. São previstos aí 
21 crimes com penas de re
clusão que chegam a 30 
anos no caso de assassinato 
de autoridades. 

Tanto na lei em vigor 
quanto na antiga, compete 
à Justiça Militar o julga
mento dos acusados em cri
mes contra a segurança na
cional. 

Em janeiro de 1986, foi 
publicado no Diário Oficial 
um anteprojeto de Lei de 
Defesa do Estado Demo
crático, que ainda não che
gou ao Congresso Nacional. 

Polícia interroga 60 
e só mantém um preso 

por Cristina Bora+s 
do Rio 

Dos oitenta presos duran
te o tumulto ocorrido no 
centro do Rio, na terça-
feira, 20 foram liberados 
imediatamente e sessenta 
foram interrogados pela 
Polícia Federal, sendo sol
tos em seguida, mas ape
nas o camelô Pedro Ernane 
de Oliveira continuou pre
so, acusado de apedrejar e 
incendiar os ônibus, além 
de quebrar orelhões e cabi
nas telefônicas. A acusação 
foi feita pelos agentes fede
rais que o prenderam, em 
flagrante, informou o as
sessor de imprensa da 
Polícia Federal, Giovanni 
Azevedo. 

Ernane de Oliveira con
fessou que ajudou a que
brar um ônibus, "porque 
estava revoltado com o au
mento das passagens", dis
se o advogado Aarão da 
Providência, que, junto 
com o colega Jorge Des-
granges, ambos da Pasto
ral Penal, cuida da defesa 
do camelô. Os três crimes 
de que o Ernane de Olivei
ra é acusado estão previs
tos nos artigos 63, 250 e 266 
do Código Penal (danos à 
propriedade privada, da
nos à Fazenda Pública e 
provocação de incêndios) e 
são afiançáveis, esclareceu 
o advogado. 

O processo contra o ca
melô já foi encaminhado à 
4? Vara de Fazenda Públi
ca da Justiça Federal, mas 
será redistribuído à Justiça 
comum porque nenhum 
desses crimes é da alçada 
federal. Caso o delegado da 
Polícia Federal não aceite 
o pagamento da fiança, Aa
rão da Providência irá 
solicitá-lo ao juiz que for 
encarregado do caso, a 
quem caberá arbitrar o seu 
valor. 

POLICIA 
O major Lenine Freitas 

da Silva, relações-públicas 
da Polícia Militar, infor
mou ontem que no tumulto 
de terça-feira, no centro da 
cidade, dezoito policiais 
militares resultaram feri
dos, sendo que sete necessi
taram de atendimento mé
dico. Segundo ele, a PM 
mobilizou um contingente 
de 2,6 mil homens, de doze 
batalhões. Já o secretário 
de Polícia Civil, Marcos 
Heusi, segundo sua asses-
soria de imprensa, instau
rou sindicância interna pa
ra apurar a interferência 
nas transmissões do rádio 
do centro de operações da 
polícia, provavelmente 
partida de viaturas poli
ciais que interrompiam e 
ridicularizavam as ordens 
transmitidas. "Lamento o 
fato, que está sendo apura
do", disse Heusi, através 
de sua assessoria, ao editor 
Riomar Trindade, ressal
vando que "ainda não sa
bia se a interferência havia 
partido ou não de viaturas 
policiais". 

DUQUE DE CAXIAS 
A Federação das Asso

ciações de Moradores de 
Duque de Caxias, na Baixa
da Fluminense, promoveu 
ontem, no centro daquela 
cidade, uma manifestação 
de protesto "contra a ino-
perãncia do prefeito" (Ju-
berlan de Oliveira, do 
PDT). Membros da CUT 
aproveitaram o ato para 
erguer faixas contra a 
política econômica do go
verno, mas a PM, por me
dida de prevenção, impe
diu a realização da passea
ta. Segundo o coronel Se
bastião César Calheiros, 
comandante do 15? BPM 
(Duque de Caxias), "dian
te dos tumultos da véspera 
no Rio, solicitei à Associa

ção que cancelasse o ato e a 
passeata. Mas eles realiza
ram a manifestação, res
trita, porém, à praça Paci
ficador". Temendo tumul
to, o comércio do centro da 
cidade fechou as portas. 
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