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Grevistas levam reivindicações arney 

r 

Com faixas e cartazes, cerca de 1 mil 500 
previdenciários esperaram, ontem de manhã, o 
Presidente José Sarney em frente à Igreja da 
Candelária, para pedir-lhe a apresentação de uma 
contraproposta do Governo que sirva de base à 
negociação do fim da greve na Previdência Social. 
Segundo um dos líderes do movimento, o Presi
dente da República recebeu um panfleto do 
Comando de Greve e fez um sinal afirmativo com 
a cabeça. 

— O aceno do Presidente pode significar que 
o Governo vai reabrir as negociações — disse o 
presidente da Federação Nacional dos Servidores 
da Previdência Social, Antônio Carlos de Andra
de, um dos líderes da manifestação. 

O Presidente José Sarney foi à Igreja da 
Candelária, em companhia do Governador Leo
nel Brizola e de vários Ministros de Estado para 
assistir à missa em ação de graças pelos 60 anos do 
jornal O Globo, celebrada pelo Cardeal Eugênio 
Salles. A comitiva presidencial saiu do Hotel 
Glória em direção à Candelária em dois ônibus e 
seis automóveis. 

Ao chegar à igreja, pouco antes das llh, o 
Presidente foi abordado por líderes dos comandos 
estadual e nacional da greve na Previdência, que 
lhe entregaram uma cópia da nota divulgada, 
quinta-feira passada, "em resposta às medidas 
autoritárias e antidemocráticas tomadas pelo Sr, 
Ministro da Previdência", que mandara cortar o 

ponto e afastar dos cargos em comissão os funcio
nários em greve. 

Durante a manifestação, os grevistas vaiaram 
os agentes de segurança da Presidência da Repú
blica porque um deles agrediu, com um soco no 
rosto, o fotógrafo Vidal de Andrade, do JOR
NAL DO BRASIL. Após a missa, o Presidente 
José Sarney seguiu para o Galeão, embarcando 
para Brasília. 

Cinco servidores da Previdência Social deti
dos por uma patrulha da Polícia Militar, na 
madrugada de ontem, quando colavam cartazes 
sobre a greve no centro da cidade, foram ouvidos 
pela Delegacia de Ordem Política e Social da 
Polícia Federal, que, no entanto, não abrirá 

inquérito^ifcuido ocaso por encerrado 
eles teriam sido prHoTporequíveeornCsuposição 
de que faziam panfletagem eleitoral proibida. 

Os previdenciários detidos são: Jairo Couti-
nho, 38 anos, médico do INAMPS; Alexandre 
Costa Narciso, 23 anos, agente Administrativo do 
INPS; Janira da Rocha Silva, 23 anos, agente de 
Portaria do IAPAS; Luís Henrique dos Santos, 27 
anos, agente Administrativo do INAMPS; e Jorge 
Ricardo Moreira, 30 anos, agente de colocação do 
INPS. 

Previdência exige 
punições imediatas 

Brasilia — O Ministro Waldir Pires exigiu 
dos dirigentes do INPS, do INAMPS e do IAPAS 

o cumprimento de sua determinação de punir os 
grevistas da Previdência Social com o corte do 
ponto e a exoneração dos cargos de confiança. A 
instrução foi transmitida por seu Chefe de Gabi
nete, Carlos Meireles, com a advertência de que a 
nota do Ministro, definindo as punições, "é para 
ser cumprida ao pé da letra". 

Até ontem, o Ministro tolerou que as puni
ções não fossem aplicadas, na esperança de que os 
servidores suspendessem a greve. Mas, do HSE, 
onde está internado, Waldir Pires telefonou para 
o chefe de Gabinete, lembrando que a nota das 
punições, que divulgou quinta-feira, "não era 
apenas notícia de jornal". 


