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Sarney homenageia mortos da Intentone 
_ ^^-— J ^j Paulo Nicolellt 

Protegido por esquema de segurança de 2 mil 
homens, o presidente José Sarney esteve no Rio por 
pouco mais de uma hora, para participar da soleni
dade dos 54 anos da Intentona Comunista, na Urca 
(Zona Sul). Acompanhado por ministros militares 
e pelo governador Moreira Franco, entre outras 
autoridades. Sarney caminhou cerca de 50 metros, 
da Avenida Pasteur até o palanque, na Praça Gene
ral Tibúrcio, para em seguida depositar coroa de 
flores no mausoléu dos mortos no movimento de 
1935. 

Sarney desembarcou no Aeroporto do Galeão 
— onde comentou que as contas do governo estão 
abertas ao público — e seguiu de helicóptero para o 
Forte São João, na Urca. de onde se deslocou de 
carro até a Praia Vermelha. Recebido com honras 
militares por um batalhão de soldados das três 
Forças Armadas. Sarney passou a tropa em revista 
e a caminho do palanque foi homenageado com 
salva de 21 tiros de canhão. 

Ladeado pelo governador Moreira Franco, pelo 
cardeal Dom Eugênio Sales e pelos ministros mili
tares — general Leõnidas Pires Gonçalves (Exérci
to), almirante Henrique Sabóia (Marinha) e briga
deiro Octávio Moreira Lima (Aeronáutica) — 
Sarney ficou em silêncio durante toda a solenidade. 
Estavam ainda no palanque o ministro da Justiça, 
Saulo Ramos; o chefe do Estado-Maior das Forças 
Armadas, almirante Walber Lisieux; e o chefe do 
SNI, general Ivan de Souza Mendes; e os oficiais-
generais do Comando Militar do Leste, do Io Dis
trito Naval e do 3o Comando Aéreo Regional 
(Cornar). 

" M u r a l h a s " — Depois de depositar flores 
no mausoléu, Sarney cumprimentou parentes de 

Sarnev assistiu à solenidade com dom Eugênio, Moreira e Sabóia 

militares que morreram na Intentona. O capelão do 
Exército, tenente-coronel José Anchieta Carvalho, 
fez a encomendação dos mortos, homenageados 
com salva de 13 tiros de canhão. O brigadeiro 
Carlos Sérgio de Santana César, chefe do estado-
maior do 3o Cornar, leu a ordem do dia, na qual os 
ministros militares afirmaram que "não fora a 
brava e eficaz reação das Forças Armadas, na 
fatídica noite de 27 de novembro de 1935. também 
poderíamos estar, agora, derrubando muralhas", 
numa referência ao processo de democratização 

dos regimes comunistas da Europa Oriental. A 
execução do toque de silêncio foi acompanhada de 
uma chuva de pétalas de rosa, jogadas do bondinho 
do Pão de Açúcar sobre o mausoléu. 

Terminada a solenidade, o presidente Sarney 
entrou no carro acompanhado pelo governador 
Moreira Franco. Na Praça General Tibúrcio ficava 
o pavilhão de comando do 3o Regimento de Infan
taria, uma das unidades que se sublevaram em 
1935. Moradores da Urca assistiram de longe à 
homenagem. 


