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BRASÍLIA — A presença de jornalistas 
acompanhando a liberação das bagagens em-, 
barcadas nós dois aviões que voltaram de 
Nova Iorque com o presidente José Sarney 
irritou a maioria dos membros da comitiva 
presidencial, que chegou na madrugada de 
ontem ao Brasil. A possibilidade de estarem 
entrando ilegalmente no país peças de 
computador — suspeita levantada nos EUA 
— acabou transformando o desembarque na 
Base Áerea de Brasília numa movimentada 
cerimónia. O computador não entrou no 
país, mas virou motivo de paiada para os 
integrantes mais bem humorados da comi-

, tiva. 
"Minha mala está muito pesada. São os 

fios", brincou o presidente do Inamps, José 
Serrão, amigo pessoal do presidente Sarney. 
"Podem ver a minha mala. Eu só trouxe 
aspirina e Bufferin", disse no mesmo tom, o 
deputado Milton Reis (MG), secretário-
geral do PMDB. O mesmo fairplay não foi 
apresentado por outros membros da comiti
va, nem pelos fiscais da Receita Federal que 
entraram nos dois aviões para examinar a 
bagagem. 

Um dos fiscais — eram três —, José 
Pedro Aquino, inspecionou o avião do presi
dente Sarney, que chegou à lh20min, dor
miu num carro do Ministério da Fazenda até 
a chegada do outro avião, às 6h. Ele não quis 
falar aos jornalistas e deixou a Base Aérea 
de Brasília sem criar qualquer embaraço 
para os passageiros. Nenhuma mala foi aber
ta por ele. O primeiro avião, um Boeing 707, 
trouxe 40 pessoas; o segundo, um Boeing 
737,35. 

D i s c u s s ã o — O chefe do cerimonial 
do Palácio do Planalto, ministro Júlio César 
Gomes, discutiu com o fotógrafo do JOR
NAL DO BRASIL que registrava o desem
barque das malas. "Esse é um papel ridículo. 
São pessoas que estão trabalhando aqui. 
Quer fotografar os meus bolsos também?", 
disse ao fotógrafo. Enquanto aguardava a 
sua bagagem, ainda falou alto, na estação de 
autoridades da Base Aérea: "Estou esperan
do o meu Univac-500 que vai desem
barcar"... 

Um militar, que também integrava a 
comitiva presidencial, criticou o comporta
mento dos jornalistas. "As empresas de 
todos vocês têm contrabando. Por que vocês 
não vão investigar os equipamentos que 
entram no país para a TV-Globo? Enquanto 
isso o Lucas Mendes (correspondente da 
Globo nos EUA) fica fazendo perguntas 

sobre desarmamento ao^presidente", disse 
esse militar. 

O porta-voz Carlos Henrique considerou 
"degradante" o episódio das suspeitas sobre 
a existência de um computador contraban
deado. Ele disse que foi ao quarto onde 
estaria o aparelho e não o encontrou. Diante 
disso, convidou os jornalistas que acompa
nharam Sarney em Nova Iorque a irem com 
ele à loja em que teria sido vendido o 
computador. "Ninguém, quis me acompa
nhar. E degradante para a nossa profissão 
ficarmos fotografando malas. O presidente 
da República passa três dias em Nova Iorque 
discutindo assuntos da mais alta relevância e 
toda a melhor energia dos repórteres foi 
gasta no relato do pouso do avião do presi
dente nos Estados Unidos e no interesse por 
um computador que não existe", disse Car
los Henrique. 

O deputado Dionísio Dal Prá (PFL-PI) 
informou que os próprios seguranças do 
presidente foram muito eficientes, aconse
lhando e informando a todos os membros da 
comitiva presidencial sobre o que poderiam 
ou não adquirir. Ele confirma que todas 
malas foram revistadas e que a chegada da 
comitiva gerou um grande mal estar: "pare
cia mais a chegada de um grupo de bandidos, 
com toda a imprensa querendo registrar as 
malas suspeitas. Mas eu mesmo fiz questão 
de deixar a Base Aérea carregando minha 
própria mala. Só tive tempo para comprar 
um vidro de perfume para a minha mulher, 
minha filha e minha nora". 

I—| O presidente José Sarney ficou tão 
— irritado com a denúncia de que alguém 
da sua comitiva estava contrabandeando 
um microcomputador Toshiba 1.200, que 
mandou o ministro-chefe do Gabinete Mili
tar, Bayma Denys, revistar todas as malas 
da delegação brasileira. A informação é do 
deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ), um 
dos parlamentares que integraram a comiti
va brasileira em Nova Iorque. O deputado 
relatou que, após a entrevista coletiva de 
anteontem, na qual uma repórter da Folha 
de S. Paulo perguntou a Sarney sobre a 
compra de microcomputadores, o presiden
te dava socos no ar. "Nunca vi o presidente 
José Sarney tão enfurecido. Ele ficou real
mente indignado e dizia que o*assunto 
abrigava muita mesquinharia", contou Jef-

' ferson. 


