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Sarne -se aos i 

Brasilia — Lágrimas, emoção e dis
cursos de pesar marcaram a manha do 
Presidente José Sarney no Palácio do 
Planalto. Ó acontecimento, contudo, não 
tinha qualquer ligação com o enterro do 
ex-Presidente Emifio Mediei, mas com 
uma concorrida solenidade de lançamen
to de uma medalha e de um selo de 
homenagem a Tancredo Neves. "Funda
dor da Nova República", Tancredo ga
nhou mais um título: o de "Harmoniza-
dor dos Três Poderes". 

A solenidade já começou despertan
do lágrimas. Enquanto o Ministro das 
Comunicações, Antônio Carlos Maga
lhães, discursava, o Ministro da Agricul
tura, Pedro Simon, e a mulher do Pro* 
curador-Geral da República, Suely Per
tence, disfarçaram o choro. De tailleur 
preto e óculos escuros, Dona Risoleta 
manteve-se firme, de pé, ao lado do. 
Presidente Sarney, do Deputado Ulysses 
Guimarães (presidente da Câmara), do 
Governador José Aparecido, de Dona 
Mora Guimarães e de Dona Marly 
Sarney. !^ 

agem a 
Nove pessoas da família Neves, emo-

ciònàdaSj assistiram à solenidade,, aplau
dida vigorosamente quando o Presidente 
Sarney entregou à viúva o selo (a imagem 
de Tancredo integrada aos palácios da 
Alvorada, do Congresso ,e do Supremo 
Tribunal Federal), e a medalha (efígie de 
Tancredo de um lado e a reprodução da 
Bandeira Nacional do outro). Em segui
da, o Presidente destruiu, com um marte
lo, o cunho que permitiria a reprodução 
de novas medalhas. Foram cunhadas ape
nas 20. 

O momento mais emocionante da 
solenidade foi quando Dona Risoleta leu 
comovida um discurso redigido de pró
prio punho: "Na ausência de Tancredo, 
façam minhas as palavras que ele diria e 
que todos aqui imaginam e adivinham 
porque o conheceram bem e estiveram 
com ele em episódios cruciais da vida 
política deste país". A primeira ã chorar 
foi a neta Andréa, auxiliada por seu tio 
Tancredo Augusto, que lhe ofereceu um 
lenço branco. 

Dona Risoleta com a voz entrecorta-

em 

da por soluços, foi ajudada pelo neto 
Aecinho (irmão de Andréa) que, terna-
mente, colocou a mão em seu ombro, A 
viúva prosseguiu dizendo que hoje o país 
tem "em sua direção o estimado Presi
dente José Sarney, digno, devotado, de
fendendo os interesses do povo brasileiro 
e procurando levar esta nau a um porto 
seguro". 

Depois de beija Ia, o Presidente Sar
ney fez um discurso dizendo que Tancre
do "representou muito mais do que a 
expressão política do conciliador". Ele 
provocou mais uina vez demorados 
aplausos quando se referiu à Dona Riso
leta como o "símbolo de todas as virtudes 
da mulher brasileira". 

Entre vários ministros de Estado e 
políticos estavam presentes os seguintes 
integrantes da família Neves: o filho 
Tancredo Augusto, o irmão Jorge Neves, 
a cunhada Tide, as filhas Maria do Carmo 
e Maria Inês, os netos Aécio, Andréa. 
Beatriz e Ricardo. 


