
37ÍJ 

Sarney é recebido* no Sul por 
2 mií pessoas com rewinaicaçoes 

Porto Alegre — O Presidente José 
Sarney foi recebido, em frente à sede do 
Banco Meridional do Brasil, ontem pela 
manhã, com manifestações de cerca de 2 
mil pessoas que representavam cinco gru
pos distintos com reivindicações específi
cas. Eram trabalhadores da construção 
civil, funcionários do Banco Habitasul, 
agricultores sem terra, viúvas e pensionis
tas do MFM e funcionários da Caixa 
Econômica Federal que reivindicavam 
jornada de trabalho de seis horas. 

As manifestações de protesto pude
ram ser assistidas e ouvidas durante todo 
o ato de posse da nova Diretoria e 
Conselho Administrativo do Meridional. 
A nova sede é toda envidraçada e não 
pôde evitar que o Presidente Sarney e sua 
comitiva ouvissem "um, dois, três, cor
ruptos no xadrez" (referindo-se aos ex-
diretores do Sul Brasileiro) e vissem as 
faixas pedindo "reforma agrária já ou na 
marra", dos colonos sem terra, ou ainda 
"mais empregos", dos trabalhadores da 
construção civil. 

As manifestações foram feitas duran

te o discurso do presidente do Banco, 
Sinval Guazzeíli, que se colocou exata
mente em frente à parede de vidro que 
separava a parte interna do banco do lado 
externo, em que se concentravam duas 
mil pessoas. Em função disso, os olhares 
de José Sarney e sua comitiva — ao seu 
lado os Ministros Pedro Simon, Roberto 
Gusmão e General Bayma Denys; além 
de membros do PMDB gaúcho e o Go
vernador Jair Soares, visivelmente cons
trangidos — se encontravam com os dos 
manifestantes. 

Sinval Guazzeíli preferiu deixar de 
lado o discurso que preparara para fazer 
um improviso rápido de cerca de 15 
minutos e evitar que a cerimônia se 
prolongasse por mais tempo. Em seu 
emocionado improviso, Guazzeíli agra
deceu ao Presidente pelos ventos de li
berdade que sopram hoje no país e por 
"descolar o lacre da boca dos sofridos 
para que possam expressar livremente os 
seus sofrimentos e esperanças". Lembrou 
a simplicidade do Presidente Sarney, que 

tem se comportado "com grandeza e 
dignidade". 

As 60 viúvas dos pensionistas do 
MFM — que está sob intervenção e era o 
maior acionista do Banco Sul Brasileiro 
— não conseguiram entregar a carta 
escrita e destinada ao Presidente Sarney, 
em que pedem que o MFM não seja 
liquidado, que seja aberto um inquérito 
para responsabilizar seus ex-diretores e 
seja criada uma comissão de advogados, 
sócios e parlamentares para o reergui-
mento do Montepio. 

Outros grupos manifestantes ontem 
eram os colonos sem terra, que pediam 
reforma agrária já, os funcionários do 
Banco Habitasul, ainda sob intervenção e 
sem solução, que querem a reativação do 
banco; os trabalhadores na construçãQ 
civil, que com a liquidação da crédito 
imobiliário do Habitasul estão com cinco 
mil desempregados; e um grupo menor, 
com os funcionários da Caixa Econômica 
Federal que querem jornada de trabalho | 
de seis horas e outros bancários que estão I 
com sua campanha salarial nas ruas. J» 
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