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0 então senador Jarbas livro sobre a Amazónia e conta * 'Frotista', não cito em atividade)", cita Pas-
Passarinho chegou a ser cha- que Geisel não queria o ge- Embora negando qualquer sarinho, analisando: 
mado, por duas vezes, pelo neral Sylvio Frota como mi- vinculação com o grupo iro- "Não creio que o Frota ti-
presidente Ernesto Geisel, pa- nistro do Exército, mas, sim, o tista, diz que o ex-ministro do vesse pretensões presidenciais, 
ra ajudá-lo a solucionar pro- general Dilermando Monteiro, Exército não simpatizava com Acho que ele só passou a pen-
blemas políticos. Numa des- que havia sofrido um acidente a ideia da promoção de João sar nisso quando a candidatura 
sas oportunidades, o Alemão e não podia se locomover de- Figueiredo (chefe do Serviço do Figueiredo já era uma rea-
o incluiu na comitiva que via- vido a uma fratura numa das Nacional de Informações) a lidade". 
jaria ao Pará, onde a Arena pernas. general de quatro estrelas (ge- Passarinho acredita que o 
precisava ser pacificada, e ao "Como o Dilermando sen- neral-de-exército), o que viria começo dos desentendimentos 
Amapá. Mais tarde, ele cho- tia-se mal fisicamente, o Geisel a acontecer e abrir caminho entre o ministro do Exército e o 
cou-se com Geisel por ser consultou os generais (do Alto para o último presidente da presidente da República passa 
contra os contratos de risco Comando do Exército) e estes ditadura ser o sucessor de Er- pela postura ideológica que 
da Petrobras, quando o pre- propuseram o nome do Frota, nesto Geisel. Frota mantinha em relação ao 
sidente pretendia transferiras como alternativa de experiên- "Ele sofria uma grande in- comunismo. "Como direitista, 
pesquisas da área continental cia administrativa, pelo fato de fluência do general Hugo Abreu o Frota via o Alemão mais 
para o mar e incluir asso- ter comandado o I Exército (ministro-chefe do Gabinete brando em relação à linha dura 
ciados estrangeiros nas pes- (com sede no Rio de Janeiro e o Militar), que dizia que 'se a que fora o Orlando (Geisel). 
quisas. mais importante de um grupo sucessão passava pela questão Ele achava que o presidente 

Aos 87 anos de idade, Pas- de quatro comandos milita- de antiguidade', ele (Hugo) era abria o regime em demasia", 
sarinho está escrevendo um res)", historia Passarinho. o mais antigo (general-de-exér- explica Passarinho. 

Asco pela corrupção 
Ideologias à parte, Jarbas 

Passarinho faz um elogio ao 
ex-ministro do Exército, Sylvio 
Frota: "O Frota era direitista, 
mas um sujeito correto, que 
chegou a pagar do próprio 
bolso uma taxa para usar um 
imóvel do Estado. Ele jamais 
admitia a tortura e a corrup
ção. Tanto que dava incerta nas 
prisões do I Exército, levando 
os repressores, sem o seu co
nhecimento e para fugir da sua 
fiscalização, a criar o que ficou 
conhecido por 'Casa de Pe
trópolis' (na cidade serrana do 
Estado do Rio), onde faziam 
inquéritos", lembra Jarbas Pas
sarinho. 

Ele aponta como o ponto 
do agravamento final da crise 
Geisel-Frota os assassinatos, 
pela repressão, em São Paulo, e 
do jornalista Wladimir Herzog 
e do líder sindical Manoel Fiel 
Filho - também fora assas
sinado na prisão o tenente José 
Ferreira de Almeida. 

"O Frota se opôs ao afas
tamento do comandante do II 
Exército, o general (Ednardo) 
D'Ávila Mello, por conside
rá-la injusta. Intuía que o fato 
não tinha o conhecimento dele, 
lev&ndo em conta que a con-
tra-insurreição agia passando 
por cima de um general de 
quatro estrelas. A questão, po
rém, é que o regulamento do 

Exército é claro: o comandante 
é o único responsável por tudo 
o que se faz ou deixa de se fazer 
em sua unidade", lembra Pas
sarinho, que atingiu o posto de 
coronel. 

O ex-senador imputa ao en
tão governador paulista, Paulo 
Egídio Martins, por meio de 
telefonemas a Geisel, parte na 
crise que culminou com a de
missão do general Ednardo, algo 
que foi afastando o presidente 
do ministro do Exército. 

"O Geisel mandou abrir um 
inquérito, feito pelo general 
Cerqueira Lima, e aceitou a 
tese de suicídio do Herzog. 
Mas quando ditou as suas me
mórias (ao Centro de Pesquisa 
e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil, da 
Fundação Getúlio Vargas, no 
Rio), exclui esta passagem", 
relembra Passarinho. 

Embora assegure que não 
desejava presidir a Arena, Pas
sarinho refuta a possibilidade 
de Geisel tê-lo excluído da su
cessão de Francelino Pereira e 
ter entregue o cargo a José 
Sarney pelo fato de ele ter sido 
convidado por Frota para um 
almoço (no prédio do Minis
tério do Exército) entre co
ronéis e generais da reserva, 
em homenagem ao general 
Malet - um dos heróis do 
Exército. 


