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Já condenamos, com a maior "psicossocial", caracterizado, para 
veemência, a agressão sofrida pelo dizer o menos, por uma descrença 
presidente da República no Rio de profunda da população em relação a 
Jafteiro, por ocasião da cerimônia de seus dirigentes, com certeza não se 
qiiÈéj^exa. participou na Academia^ teria deixado aquele ônibus em que 
Brasileira de Letras. Verberamos g^se locomoviam o sr. José Sarney e 
açâfí-desses grupelhos ideológicos*£|sua comitiva tão desprotegido, es-
PQjJjtico-partidários e radicais qtfégpecialrnente porque a exacerbação 
dãéÇftjostras notórias de não preterJçHie ânimo dos manifestantes já se de 
deteÉ(dèquar-se às práticas habitu 
aostfre-jgimes democráticos, nos qu 
o $r^te§to político é legítimo, mesmo1 

qtfé%qrioro, desde que não insultud? 
soÍà*yiçlento. Solidarizamo-nos com' 
o §||sí«íente Sarney e com sua comi-
tivjfcâli agredida, assim como invoca-
mo^ ^indiscutível exigência da opi-
niâorpública, em relação ao episódio, 
qu^éiá da apuração rigorosa de rés-; 
pahéabilidade e punição dos cul 

I p s acontecimentos na Academia 
Br|pTeira de Letras demonstraram! 
falhâsgritantes no esquema desegu4 
ráfcgaí presidencial, o que de resto é 
pleftámente reconhecido pelas pró-
prfáà "autoridades encarregadas do 
sètBiSr Se tivesse sido devidamente 
avaHadp, pelos estrategistas da se-
guí^nça planaltina, o atual clima 

ectara desde o início, na chegada do 
residente para a cerimônia na Aca-
emia. 

^ | Todavia, não há como entender 
^•que os precedentes da baderna à saí-
«da da Academia e as comprovadas 
fa lhas do esquema de segurança pu
d e s s e m levar ao extremo oposto, a 

m verdadeiro absurdo em termos 
e aparato de segurança, como o 

|corrido durante a cerimônia na Ca-
dral de Brasilia, quando o presi

dente José Sarney ali compareceu 
a participar da Páscoa dos milita-

s: ali havia nada menos do que 800 
soldados para proteger o presidente 
da República! "É melhor prevenir do 
que remediar" — tentou justificar o 
ministro-chefe da Casa Civil, Ronal
do Costa Couto. Ora, convenhamos, 
há limites para a prevenção* Não ha

via próximo ao local — nem longe — 
quaisquer indícios de manifestações 
populares, organizadas ou não, con
tra o presidente e sua comitiva. As 
televisões puderam mostrar bem a 
desproporção fantástica entre aque
le imenso aparato militar ali posta
do, com uma quantidade enorme de 
soldados perfilados e armados e 
um espaço absolutamente vazio de 
cidadãos comuns, ou "populares" 
(calculados em número de apenas 
18 pessoas!). 

Se é para imaginar que o princí
pio de "prevenir é melhor do que re
mediar" deva ser levado às últimas 
conseqüências, talvez algum mentor 
da segurança palaciana venha a lem
brar-se do teco-teco do jovem piloto 
alemão que conseguiu vencer todos 
os esquemas da segurança aérea so
viética e pousou na Praça Vermelha. 
Então, será possível que em próxi
mas cerimônias a que o presidente 
tenha de comparecer se vejam jatos 
de guerra, devidamente municiados 
com seus mísseis, dando cobertura 
aérea à comitiva presidencial... Al
guém pensaria nisso? Não — porque 
seria ridículo demais! 
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Francamente, o BraáH é um país 
sério demais para que na sua capital, 
onde está o Corpo Diplomático, haja 
cenas próprias de republiquetas. 
Que dirão os comentaristas da im
prensa internacional ao presenciar 
esta cena da nova democracia brasi
leira, que restabeleceu plenamente o 
Poder Civil? 

Nas melhores democracias do 
mundo também ocorrem badernas • 
no espaço público e até atentados — 
atentados reais — contra altas auto
ridades, inclusive presidentes da Re
pública. É claro que os esquemas de 
segurança são redobrados, em tais 
ocorrências — mas sem exageros de 
aparato que beiram o inacreditável, 
senão o ridículo e o ofensivo ao bom ; 
senso. ' 

E quanto à opinião pública inter
na? Será que taisdesnecessárias. de
monstrações contribuem para o cli
ma de tranqüilidade, para a "segu- ' 
rança psicológica" dos cidadãos? 
Não ocorrerá justamente o contrário, 
na medida em que tais cenas deno
tam o clima de insegurança em que 1 
está mergulhado o próprio governo? V 


