
4 D l°^câdema^SL sexta-feira, 28/11/86 

* P * » ^ W F ^ i » « l l . l 

Política 

arne^ é vaiado ao entrar 
JORNAL DO BRASIL 

e ao sair da Catedral 
irasflia — Para quem^efá apontado 

comò^om^dps governaatesmais populares 
da história do pâ7s7 o presidente José 
Sarney certamente viveu no final da tarde 
de ontem um dos momentos mais amargos 
do seu governo. Vaiado quando entrou e 
saiu da Catedral de Brasília, onde foi 
assistir à missa do Dia Nacional de Ação de 
Graças, o presidente chegou a cogitar de ir 
à catedral em um helicóptero da FAB, 
temendo os manifestantes concentrados na 
Esplanada dos Ministérios. 

O presidente passou a manhã no Rio 
de Janeiro e às 14h, já de volta a Brasília, 
na base aérea, podia-se notar a tensão da 
comitiva com as informações sobre a pas
seata. O presidente chegou visivelmente 
preocupado e recusou-se a falar com os 
jornalistas. O Palácio do Planalto já estava 
totalmente cercado por soldados da Polícia 
do Exército e do Batalhão de Guarda 
Presidencial quando o presidente entrou 
pelo elevador privativo. Pouco depois, os 
soldados reprimiam grupos de manifestan
tes que procuravam chegar perto do pa
lácio. 

Tensão 
Com toda essa tensão, os assessores 

Sróximos ao presidente evitavam os jorna-
stas. Cercado por 280 soldados, comanda

dos pelo coronel Piero Gobato, que foi 
assessor do presidente Figueiredo, o Palá
cio do Planalto parecia mais um quartel. 
Das janelas, funcionários observavam os 
soldados marcharem de um lado para ou
tro, em frente e nas partes laterais do 
palácio, todos eles equipados com bombas 
de gás lacrimogêneo, escudos e cassetetes. 
A essa altura, o helicóptero da FAB já 
havia pousado no heliporto do Planalto. O 
Gabinete Militar requisitou-o para uma 
saída de emergência do presidente, caso os 
manifestantes conseguissem chegar perto 
do Planalto. 

O grande temor da guarda presidencial 
era mie o manifestantes chegassem a Praça 
dos Três Poderes. É que a praça está 
sofrendo reformas e grandes quantidades 
de pedras estão acumuladas bem em frente 
ao Planalto. "Com essas pedras, o pessoal 
arrebenta o palácio", comentou um asses
sor do chefe do Gabinete Militar, general 
Bayma Denis. Às 16h, não havia mais 

ninguém na praça, a não ser os soldados. 
Com a situação sob controle, eles puderam 
relaxar. Sentaram-se no chão e enfrenta
ram o calor com refrescos servidos em 
grandes panelões. 

O sorriso forçado com que o presidente 
Sarney recebeu o ministro Dilson Funaro 
pouco antes de ir à missa deixava clara sua 
preocupação. O deputado Airton Soares 
(PMDB-SP), que chegava ao palácio para 
conseguir algumas informações, não pôde 
conter seu espanto quando viu onze carros 
de combate passarem em frente ao palácio, 
a toda velocidade, em direção à Catedral 
de Brasília: "Isso está pior que 68, pior que 
as medidas de emergência . 

Nesse momento, a grande preocupação 
do Planalto era evitar o constrangimento 
de o presidente precisar do helicóptero 
para chegar à catedral. Os carros de com-
bate ajudaram a afastar os manifestantes 
das proximidades da igreja e às 18h, prote
gido por oito carros de segurança, o presi
dente chegava à missa. Apesar da repres
são, muita gente circulava pelos gramados 
da esplanada dos Ministérios e Sarney 
entrou na catedral debaixo de vaia. 

Quase todo o ministério já aguardava o 
presidente no interior da catedral. O livre-
to da missa, ironicamente, trazia na capa o 
slogan criado pelo cartunista Ziraldo por 
encomenda do Ministério da Justiça: "Va
mos viver sem violência". O presidente 
sentou-se à esquerda do altar, ladeado pelo 
ministro da Justiça, Paulo Brossard, e a 
esposa do presidente do Senado, José 
Fragelli, pouco depois, chegavam atrasa
dos o presidente do PMDB, Ulysses Gui
marães, e o governador do Distrito Fede
ral, José Aparecido. 

Durante a missa, nos momentos de 
silêncio, podia-se ouvir o buzinaço que 
ecoava das mas próximas à catedral. No 
semblante de todos, constrangimento e 
tensão. O presidente, todos seus ministros 
e também o depurado Ulysses Guimarães 
foram mais uma vez vaiados quando deixa
ram a catedral. O Galaxie de Sarney dei
xou a catedral em grande velocidade, na 
direção do Palácio da Alvorada. Seu porta-
voz, Fernando César Mesquita, não voltou 
ao Palácio do Planalto, evitando declara
ções sobre os acontecimentos do dia. 

De manhã, no Rio, dissabores 
O presidente José Sarney havia sido vaiado 

antes, no Rio, ao participar da cerimônia que 
lembrou a Intentona — revolta de comunistas 
liderada por Luís Carlos Prestes, em 1935. As 
vaias partiram principalmente de um bloco de 
edifícios habitado por famílias de militares, em 
frente à Escola de Guerra Naval, na Urca. 

Prevenindo-se contra a possibilidade de ou
tros protestos, o presidente não queria compare
cer ao congresso de industriais latino-
americanos no Hotel Intercontinental, em São 
Conrado, mas acabou convencido a ir pelo 
amigo e presidente da Confederação Nacional 
da Indústria, senador Albano Franco. 

Frieza 
Para alívio da comitiva, não havia na frente 

ou nas imediações do hotel qualquer grupo de 
manifestantes. Pelo contrário: ao final de seu 
discurso, no qual defendeu a iniciativa privada e 
o mercado interno, o presidente foi muito aplau
dido. 

Essa reação foi bem diferente da encontrada 
na Praia Vermelha, local da solenidade militar 
em memória dos mortos na Intentona sufocada 
em 35. No ano passado, Sarney foi recepcionado 
com aplausos e por pessoas que o esperavam nas 
calçadas e janelas dos prédios de frente para a 
avenida Pasteur. 

Ontem, além das vaias discretas, havia gran
de frieza. Não apareceu qualquer grupo para 
aplaudir. E alunos de Direito da UFRJ abriram 
na avenida Pasteur duas faixas: uma dizia "Fora, 
Sarney"; "Cadê meu voto? Fora a Rede Glo
bo", protestava a outra. 

O presidente Sarney manteve-se pratica
mente o tempo todo com ar contraído. "Em 
nenhum momento tomou a iniciativa de conver
sar comigo sobre qualquer tema político", disse 
mais tarde o presidente da Assembléia Legislati
va do Rio, Eduardo Cnuay, representante do 
governador Leonel Brizola, que viajou para 
Buenos Aires e Montevidéu. Chuay, apoiado 
por Luis Carlos Prestes em 82, foi cassado em 
1964, depois de servir ao governo João Goulart 
como ajudante-de-ordens do presidente de
posto. 

Se Brizola tivesse comparecido encontraria, 
além de Sarney, o ministro da Justiça, Paulo 
Brossard, (com seu inseparável chapéu gelo) e 
três ex-brizolistas derrotados nesta eleição — os 
deputados José Cohgrossi, Sebastião Nery e J. 
G. de Araújo Jorrei O governador eleito do 
Rio, Moreira Franco, estava escalado na comiti
va presidencial, mas desistiu, informou Cola-
grossi. 
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