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Medo faz Sarney mudar 
desfile da Independência 

Temendo protestos, 
governo transfere a 
festa para dentro do 

QG do Exército 

O governo do 
presidente Jo
sé Sarney pro
mete encerrar 
o seu ú l t i m o 
a n o com um 
ato inédito na 
h i s t ó r i a de 

Brasília. Pela primeira vez em 
29 anos, o desfile comemorativo 
do aniversário da independên
cia do Brasil, em 7 de setembro, 
não será real izado na maior 
avenida da cidade — o Eixo Ro
doviário, uma rua com sete pis
tas. Por motivos de segurança e 
sob as desculpas de que a mu
dança foi real izada pr imeiro 
porque o "eixão" está em obras 
e depois porque a decisão vai ge
rar mais economia para os co
fres do governo, o desfile da in
dependência vai acontecer den
tro de uma dependência militar 
— no Setor Militar Urbano, em 
frente ao Quartel General do 
Exército. 

De fato, as obras de recapia-
mento do eixão só terminam no 
dia 10 de setembro. Além disso, 
as arquibancadas e os palanques 
que anualmente são instalados 
num trecho do eixão são desne
cessários no Setor Militar Ur
bano, onde já existe uma estru
tura semelhante, utilizada no 
desfile do "dia do soldado", em 
25 de agosto. Também é certo 
que o deslocamento das tropas 
que participam do desfile será 
bem menor. Para chegar ao ei
xão elas precisam andar pelo 
menos dez quilómetros. Para 
alcançar o novo local do desfile, 
no entanto, a distância será de 
apenas um quilómetro. 

A mudança do local do des
file, porém, deve-se ao medo 
existente no Palácio do Planal
to de que o presidente seja alvo 
de alguma agressão durante a 
cerimónia pública. O encarre
gado pela segurança de Sarney, 
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Reprodução da identidade de Jerónimo: liberdade 

Liberdade para pichador 
BRASÍLIA — A Polícia Fe

deral libertou ontem o comer
ciante Moacir Jerónimo Trevi-
san, preso há dez dias por ter 
feito uma manifestação de pro
testo contra o presidente José 
Sarney, no Palácio do Itama-
raty, durante a visita do presi
dente a rgen t ino Carlos Me-
nem. Trevisan foi solto depois 
de pagar NCzS 598,34 de fiança 
a t ravés dos advogados Rai

mundo de Oliveira Magalhães e 
Luís Gustavo Mee do Nasci
mento. Quando deixou a Polí
cia Federal, Trevisan trazia o 
exame de sangue que compro
vava não ser portador de Aids e 
demonstrava tranquilidade pa
ra responder ao inquérito em 
que é acusado de tentativa de 
lesão corporal e injúria. Na saí
da ele disse: "Fiz uma coisa que 
todo mundo gostaria de fazer e 
não faz". 

o minis t ro Bayma Denys, do 
Gabinete Militar, tem motivos 
de sobra para desconfiar disso. 
No ano passado, o presidente e 
sua comitiva foram vaiados por 

estudantes e por militantes de 
partidos de esquerda. A síndro
me da hos t i l idade a Sarney 
também é alimentada pelo re
cente episódio do Itamaraty — 

quando um descuido da segu
rança permitiu a um manifes
t a n t e pichar , com sangue, o 
chão do palácio com as letras f, 
o e r com as quais pretendia es
crever "fora Sarney" —, e ainda 
pelo apedrejamento da comiti
va presidencial no Rio de Janei
ro e pela invasão do Palácio do 
Planalto por um ônibus. 

'< A mudança foi feita pelo 
Gabinete Militar da Presidên
cia e pelo Comando Militar do 
Planalto", informa o governa
dor do Distr i to Federal, Joa
quim Roriz, que pode até em
prestar alguns ônibus do gover
no para levar a população para a 
festa do 7 de setembro no Quar
tel General, mas pretende co
brar pelo serviço. Até ontem, a 
seis dias do desfile, nenhum ór
gão do governo Sarney havia 
solicitado ônibus para levar a 
população à festa. A decisão do 
governo de promover a festa da 
independência em frente ao 
Quartel General do Exército, 
um lugar conhecido em Brasília 
como Forte Apache, não garan
te porém que não haverá mani
festações hostis ao presidente. 
No Setor Militar Urbano, Sar
ney vai encontrar uma área sem 
prédios altos por perto, o que 
aumenta a sua segurança. Pela 
dificuldade de acesso ao novo 
local, é provável que a concen
tração popular seja menor que a 
do ano passado, o que também 
eleva a taxa de segurança presi
dencial. 

A melhor garantia a ser da
da pelo novo local do desfile, 
contudo, é outra. No eixão, o 
presidente chegava e saía de um 
carro que trafegava pela pista 
central da avenida — no desfile 
do sesquicentenário da inde
pendência, em 1972. o presidente 
Mediei chegou ao eixão a bordo 
de um Rolls Royce. No Setor 
Militar, Sarney deve chegar e 
sair da mesma forma como no 
eixão. Mas, se precisar, pode até 
usar um avião. O local do desfi
le, uma ampla avenida com um 
asfalto reforçado, foi construí
do para servir também como 
pista de pouso e decolagem em 
situações de emergência. 


