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Com ó Paço Imperial cercado por 1 
mil pessoas; -entre representantes da 
.GUT, dos sindicatos' dos 'aeroviários, 
bancários é securitáriósi de estudantes da 
Caco e da UFRJ é. membros dá brizolân-

^dà que se deslocaram da Cinelândia para 
-rfraça 15; ou populares que se dirigiam 
à estação das barcas, o presidente José 
Sarney foi vaiado e teve o ônibus apedre
jado. Ele antecipou em uma hora a volta 
a-Brasflia* encurtando também a visita à 
mostra Imagens dó Brasil Holandês, que 
está no Paço. , 
-;;?; Uma pedra quebrou uma das vidra
ças do ônibus com a comitiva presiden
cial. Só a muito custo o motorista conse
guiu manobrar e sair da Praça 15 debaixo 
cíe pedradas, vaias e gritos de Fora Sar-

:'rj0, Diretas já e muitos palavrões. Uma 
pedra atingiu o braço do presidente da 
Legião Brasileira de Assistência, Marcos 
•^ilaça. Tropas do Batalhão de Choque 
| a PM, do 1°, 5° e 13° batalhões da PM, 
Jbldados- do Io Exército, bombeiros e 
dezenas de seguranças de terno garanti
ram a saída de Sarney, contendo a mul
tidão. 

i* S i t i a d o s —* Mesmo depois da 
saída do presidente e. comitiva, em dois 
iônibus e muitos carros oficiais, dezenas 
de convidados à cerimônia de comemora
ção do Io aniversário da Lei Sarney 
ficaram sitiados no Paço, amedrontados 
com a fúria da multidão. O Cardeal do 
Rio de Janeiro, dom Eugênio Salles, e o 
presidente das Organizações Globo, Ro
berto Marinho, ficaram no Paço cerca de 
meia hora, aguardando que a multidão, 
que gritava "O povo não é bobo, abaixo a 
Rede Globo", se dispersasse. 

Até a cantora lírica Bidu Sayão, 
condecorada minutos antes por Sarney 
com a Ordem Nacional do Mérito, no 
grau de grande oficial, ficou assustada 
com toda a agitação. Aconselhada por 
uma amiga, enrolou-se em seu vison mas 
tirou os brincos de brilhantes e esmeral
das antes de sair do Paço. "Fiquei muito 
triste, não estou habituada a ver o povo 
se revoltar assim desse jeito. Acho que 
não adianta, as coisas ficam da mesma 
maneira, não é protestando assim que vai 
melhorar. Não sei. Até piora, porque a 
reação do governo talvez não seja a 
mesma. Não sei, não sei. Eu, como nunca 
vi uma coisa dessa, fiquei impressionada. 
Mas não tenho medo nenhum de sair 
porque o povo gosta muitÕ*"dè'mim", 
dísse Bidu,: enquanto era âbfâ^da por 
amigos que não via há anós'e avisava que 
embarcaria hoje à noite , dêvoltása Nova 
Iorque. ^ >' "*» 

.; A redação do JORNAL DO BRASIL 
recebeu às 20h telefonema de um rapaz, 
que se identificou como estudante do 
Caco, dizendo que o presidente Sarney 
havia sido apedrejado durante sua visita 
aó Paço "porque os estudantes universi-

Ot|rios acertaram que, a partir de agora, 
utilizarão a tática sul-eoreana contra Sar
ney em suas aparições públicas até que 
éte se*revolva pelas diretas iá!" 

'.Tr, E n t e r r o — PQÜCO aritêsda saída:' 
dê Sarney, um grupo com faixas "Securi-

. tários na luta pela sobrevivência", "Fora 
Sarney" e "Pela estabilidade" providen
ciou um caixão de madeira, coberto com 
recortes de jornal, uma foto do governa
dor Moreira Franco e muitas velas. Fa

ziam, segundo eles, o.enterro simbólico 
de Sarney, enquanto gritavam slogans a 
favor das diretas já e provocavam os 
policiais — "A PM. não ganhou gatilho". 
Retratos do ex-governador Leonel Brizo
la foram erguidos pelos manifestantes 
que até então não se definiam como 
integrantes de nenhum partido político. 
"Somos trabalhadores e estudantes inte
ressados em demonstrar nosso descon
tentamento com o presidente Sarney," 
gritou uma moça que disse estar ali desde 
17h, embora a chegada do presidente só 
tenha acontecido às 19h. 

Desde seu segundo compromisso no 
Rio — uma sessão ordinária na Acade
mia Brasileira de Letras'— o presidente 
José Sarney e sua comitiva, integrada por 
dona Marly, pelos ministros Celso Furta
do (Cultura) e Bayma Denys (Gabinete 
Militar) e pelo governador Moreira Fran
co, comCelina, foram alvos de protestos 
organizados. Cerca de 30 funcionários do 
Sistema Nacionalde Previdência Social 
protestavam contra a extinção das cre
ches que, desconfiam, vai acontecer em 
breve. "Já tiraram as fraldas e as toalhas 
de banho", explicou Marisa Farias Sam
paio, abraçada a uma boneca. A elas se 
juntaram mais uns 30 manifestantes — 
representantes dos sindicatos dos aero
viários e de funcionários do IBGE, que 
funcionam no prédio em frente à ABL. 
Todos gritavam "Diretas Já" e "Fora 
Sarney". 

C h e g a d a — N a Praça 15, cente
nas de pessoas cercaram as grades de 
isolamento e aguardaram a chegada de 
Sarney com gritos, vaias e provocações 
aos policiais. O ministro Celso Furtado 
chegou em um Opala preto, foi vaiado 
mas dirigiu-se à multidão aplaudindo seu 
pedido de eleições diretas. Vaiado, en
trou no Paço sorridente. Pouco depois 
chegou o ônibus com o presidente Sar
ney, vindo da ABL. 

Apressado, Sarney saltou sob vaias 
da multidão e apreensão dos seguranças e 
policiais, que não conseguiram evitar que 
fossem lançados objetos, bolas de papel e _ 
uma pedra na comitiva. 

BRASÍLIA — A Polícia Federal 
vai investigar para identificar as pes
soas que participaram da manifesta
ção no Rio de Janeiro contra o presi-
denteíjps.é&arney. O diretor-geral do 
Departa^É||»!0fiâlícia Federal, de-
legadoí^iKtt ^uaa, determinou à 
SupétrrfrerBencia dá Polícia Federal 
do Çiõ'q*e çpquisite os tapes das 
televisões í?âsfpiografias dos jornais 
para "identificar os desordeiros que 
atentaram contra a integridade física 
do presidente". 

Ao dar a informação, o porta-yoz 
da Polícia Federal, Paulo Marra, ex
plicou que, com a identificação das 
pessoas envolvidas, elas irão jespon-
der crimiiialmente pelo qüelííeram. 
"Não se pode jogar pedra no presi
dente da República. Isso é um absur
do", comentou Paulo Mana. 

D/"vacordo com o porta-voz, na 
ma|gvjtação pública contra o presi
dente José Sarney ficou caracterizada 
a existência de crime, e a Polícia 
Federal vai abrir inquérito, após a 
identificação dos envolvidos. 
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GUT tenta chamar atenção 
"'•": De Pinochet do Maranhão á Sarney 

Ladrão, todas as rimas — algumas impu-
blicáveis — foram utilizadas pelo peque
no grupo que se postou em frente à 
Academia Brasileira de Letras, para criti
car o Presidente José Sarney. Embora 
riãO: chegassem a cem pessoas — os 
líderes, de megafone em punho puxando 
as. palavras de ordem, se declararam da 
GUT — eles conseguiram polarizar as 
atenções, e era visível o constrangimento 
de todos. 

Agrupados em frente ao pátio da 
Academia, contidos por um batalhão de 
choque da PM e outro da Polícia do 
Exército, os manifestantes saudavam 
com um ara/á, Marajá, todos que apare
ciam vindos de dentro da Academia. 
Getúlio Bittencourt, assessor de comuni-

;• cação do presidente, de terno branco, era 
;-. dos mais visados, chamado de traidor, 
: além de marajá. Às provocações diri

giam-se também aos policiais, incentiva-
* do$a unirem-se ao protesto. 

Com o retrato de Leonel Brizola à 
frente, o grupo dizia ter representantes, 
além da CUT, da Famerj, Associação dos 
Servidores do IBGE, sindicato dos aero
viários, dos metalúrgicos, securitários. O 
Sindicato dos Aeroviários, com sede no 
prédio em frente à Academia, estendeu 

• "uma-faixa na altura do andar que ocupa, 
^ d e onde partiam também as críticas e 

uspalavras de ordem. 

* >̂ Xs poucas faixas diziam Fora Sarney; 
o'rpe/a estabilidade no emprego e Diretas 

Já, por um governo popular, enquanto os 

manifestantes diziam querer "provar a 
hospitalidade carioca". À medida que se 
aproximava a hora de saída do Presiden
te, crescia a tensão e aumentavam os 
protestos e as vaias. A tropa de choque, 
de frente para os manifestantes manti-
nha-se impassível, enquanto recebia por 
trás, discretamente, bombas de gás lacri-
mogênio do tipo spray. 

As vaias saudaram Dona Marly Sar
ney, que desceu rapidamente as escadas 
até o ônibus que transportava a comitiva. 
Quando o presidente deixou o prédio da 
Academia, ao lado do governador Morei
ra Franco, a tensão chegou ao máximo, 
com reflexos entre os seguranças, que 
cercaram completamente o presidente e o 
governador, e os fotógrafos e cinegrafis-
tas, que trabalhavam junto aos dois. Um 
rápido tumulto, com alguns empurrões, e 
o presidente conseguiu embarcar, sentan
do no primeiro banco ao lado do gover
nador. Estavam tensos, sérios, pálidos. 

Lá fora, o grupo multiplicava as pala
vras de ordem. O ônibus arrancou com 
dificuldade, e os manifestantes avança
ram até o final do quarteirão, cercando 
um caminhão do exército onde o Bata
lhão de Guardas embarcava: 

"Marcha soldado, cabeça de papel, 
se não marchar direito, vai preso pro 
quartel." A última provocação também 
não surtiu efeito. Impassíveis, os solda
dos ouviram a marchinha e romperam o 
engarrafamento. Megafone à boca, um 
manifestante reclamava da repressão po
licial. 

^BEífcK". 

Hora do "senado vitalício 9? 

Longe dos olhares curiosos, mas sem 
conseguir evitar o eco das palavras de 
ordem de protesto que vinham da rua, o 

,>cpdadáp José Sarney mudou de identida-
yQae durante quase duas horas, ontem à 

.farde, na visita que fez á Academia 
"L'ÍBrasileira de Letras. Antes de entrar na 
Obsalajp^ra a reunião reservada com os 

acadêmicos, ele assumiu seu lado intelec
tual, tomou chácom orsquinhas de polvi-
Iho e garantiu aos seus companheiros que 

taralí era a sua "vaidade das vaida-
des". No discurso de improviso com que 
agradeceu á homenagem dos imortais, o 
autor de Marimbondos do fogo compa
rou a academia ao seu "Senado vitalí
cio", para onde ele irá depois de deixar a 
presidência da República. 

Mas nem tudo foi ameno ria visita à 
Academia. Em sua chegada, os tímidos 

OCSplaúsos das.donas-de-casa-organizadas 
© $m uma Federação das Associações das 
^ISonas^de-Casa do Estado do Rio de 
"3-ineiro foram abafados pelos barulhen-
tí°lfrj's manifestantes que repetiam "Fora 

Sarney!" , entre outras palavras de or
dem. Desembarcando da ônibus que o 
trouxe f junto com sua comitiva, o presi
dente, ao lado do qovernador Moreira 

^ j j a i c ç , apressou-se para entrar no antigo 

edifício da Academia, mas sua passagem 
foi barrada pelas senhoras que queriam 
homenagea-lo. 

Ali, sob uma estrondosa vaia, ele 
recebeu um ramo de crisântemos amare
los entregue por Almira Alves Damasce-
no, vice-presidente do movimento das 
donas-de-casa, e uma placa prateada com 
os dizeres: "Dr José Sarney, presidente 
da esperança", 

Chá com bol inhos — A ho
menagem foi Chá com bolinhos — A 
homenagem foi rápida e o presidente foi 
induzido por seus seguranças a entrar na 
Academia, subindo imediatamente o ele
vador para o segundo andar, onde o 
esoeravam os outros acadêmicos e o 
presidente da Academia Brasileira de 
Letras, Austragésilo de Athayde. 

Estavam presentes 19 dos 30 acadê
micos. ÀLém do presidente da Academia 
e di presidente da República, o chf com 
doces e salgadinhos foi repartido com 
Abgar Renaut, Aurélio de Lyra Tavares, 
Aurélio Buarque de Holanda, Afrânio 
Coutinho, D Mascos Barbosa, Barbosa 
Lima Sobrinho, Francisco Assis Barbosa, 
Ciro dos Anjos, Mário Palmério, Evaris-
to de Moraes Filho, Eduardo Portela, 
Ledo Ivo, Arnaldo Niskier, Viana Moog. 
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