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Sarney ouve reclamação 
Jornal de Brasilia 

dos prefeitos 
O presidente Sarney par

ticipou da solenidade de for
matura da Academia Militar 
das Agulhas Negras, no 
Município fluminense de 
Resende, onde compareceu 
ainda a uma reunião com 32 
prefeitos do Estado do Rio de 
Janeiro. Alguns prefeitos 

«quiseram tratar com o 
Presidente da questão do 
pagamento dos royalties pelo 
petróleo explorado na Bacia 
de Campos. 

Ao chegar à A MAN, o 
Presidente foi recepcionado 
com honras militares, depois 
a banda do Exército tocou o 
Hino Nacional e a Canção do 
Exército e foi lida então, pelo 

- general Brás Monteiro Cam
pos, comandante da Aca
demia, a sua ordem do dia. 
dirigida aos mais de 300 
novos oficiais do Exército. 

Após a mensagem do 
general, Sarney entregou a 
espada de oficial ao primeiro 
colocado, aspirante Edson 
Diehl Ripoli. da turma de H5. 
que recebeu o nome de For-
nuovo, em homenagem à 
batalha da Segunda Guerra 
Mundial, da, qual as tropas 
brasileiras saíram vitoriosas. 
O primeiro colocado na tur
ma Fornuovo recebeu ainda 
do ministro do Exército, 
general Leônidas Pires Gon
çalves, a medalha Masca-

; renhas de Moraes. Os outros 
primeiros colocados de armas 
que receberam a espada dos 
outros ministros militares 
presentes foram: de Infan
taria, cadete Ricardo Costa 
Neves: de Cavalaria, cadete 
Fábio Benvenutti Castro: de 
Engenharia, cadete Roberto 
Fagundes Carvalho: de In-
tendência. cadete Mário Fer
nando de Almeida Ribeiro: 
de Comunicações, cadete 
Ewaldo José Roettger Jú
nior: de Material Bélico, 
cadete Ivan Ferreira Neiva 
Filho. O primeiro colocado 
geral, cadete Diehl, é da Ar
ma de Artilharia. 

Na sua ordem do dia, lida 
durante a solenidade, que foi 
iniciada às llhlü. o coman
dante da Academia, general 
Brás Monteiro Campos, dis
se que *'o Exército é. sem 
dúvida, uma parcela do povo 
brasileiro e bem o representa, 
porque dentro de suas fileiras 
se confraternizam as classes 
e se ignoram os níveis so
ciais: se respeitam os credos 
e se apagam as tendências 
políticas: se esquecem as 
desigualdades e se anulam as 
diferenças pessoais". 

'Renovam-se em suas 
fileiras, ano após ano. gran
des contingentes de cidadãos 
em um revezamento secular 
de homens que se ocupam da 
defesa do solo pátrio. das ins
tituições . da lei e da ordem. 
Soldados do Brasil não são 
apenas os homens de farda 
que guarnecem as unidades 
militares. Também o são os 
que trabalham peto seu 
progresso, na luta anônima 
de todos os dias, nos campos, 
nas fábricas, nos escritórios, 
nos hospitais, nas salas de 
aula e em todos os setores de 
atividades que dão vida e 
força à Nação, impulsionan-
do-a para fortalecê-la. en-
riquecendo-a para fazê-la 
mais feliz". 

Na 
general 

sua mensagem o 
inerai disse que "o Exército 

e um só em todos os seus 
quartéis. Um grande Exér
cito, como queremos o nosso, 
não se forja no milagre da 
improvisação. È resultante 
da tempera de sua gente, e 
dos recursos de que dispõe, 
exponenciados pelo incom
preensível fator tempo. Se 
muito ainda havemos de 
fazer, o balanço da Obra já 
realizada só nos assevera es
timulo e confiança. Se os 
tempos são difíceis, redo
bremos nosso trabalho, 
dupliquemos nosso esforço. 
Estimulemos nossa cria
tividade. Lutemos o bom 
combate. Nada pode jus
tificar a inércia, o desânimo, 
o comodismo, a descrença, o 
desamor, a omissão, d 
marasmo e a acomodação' 

"Tempos difíceis cons
tituem um desafio que só aos 
fracos abate. Enfretemo-los 
de peito aberto e confiantes 
de que. pelo nosso esforço, e 
somente por ele, haveremos 
de vencer. Refletir sobre o 
que nos lembrou o presidente 
Sarney em pronunciamento 
à Nação no último 22 de 
julho: "Se formos dignos do 
presente, as gerações do 
futuro se orgulharão de nós. 
A hora é de coragem e fé". 

Depois de presidir a 
solenidade de formatura da 
Academia Militar das 
Agulhas Negras, o presiden
te Sarney foi ao gabinete do 
comandante e visitou à 
biblioteca da instituição. Em 
seguida, almoçou com o 
general Brás Monteiro 
Campos: os ministros 
Rubem Bayma Dennys, en
tre outros. 


