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NACIONAL 

Sarney ocupará o lugar de 

José Américo na Academia 
Rio — O presidente do PDS, 

José Sarney (na foto com sua esposa), 
venceu ontem com 21 votos a eleição 
para ocupar a cadeira n° 38^da 
Academia Brasileira de Letras. O 
acesso de Sarney à cadeira que tem o 
patrocínio do poeta Tobias Barreto, e 
que já foi ocupada por Santos Du-
mont e Graça Aranha, foi assegurado 
logo no primeiro escrutínio. O segun
do colocado, Origens Lessa, recebei^ 
dez votos. No total, ^votaram 38 
académicos, dos quais 18 por carta. 

A vaga deixada pela morte do 
académico José Américo de Almeida 
concorreram dez candidatos, entre os 
quais Joaquim Inojosa, Oscar Mendes 
e Rolando Monteiro. Um voto foi 
dado ao candidato Altamirando 
Requião. A eleição do presidente do 
PDS durou exatamente 20 minutos. 
Concorreram ainda à vaga da cadeira 
n° 38 o crítico Walmir Ayala, o poeta 
e romancista pernambucano Diógenes 
Magalhães, o professor de direito 
paraense Sílvio Augusto de Bastos 
Meira e o carioca José de Deus Bar
bosa de Jeus. 

SESSÃO 

Ás 16 e 30, o presidente da Aca

demia, Austregésilo de Athayde, 
abriu a sessão, leu o nome dos dez 
candidatos e anunciou o número de 
votos por carta. Dois académicos, 
apesar de votarem por carta, com
pareceram ao plenário: Alceu 
Amoroso Lima e Aurélio Buarque de 
Holanda. A escritora Diná Silveira de 
Queirós, recém-eleita para a acade
mia, não votou porque ainda não 
tomou posse de sua cadeira, mas es
teve presente à eleição de Sarney. 

,Á 16:45, começou a eleição. 
Vinte minutos depois, as 
primeiras palmas ouvidas no plenário 
indicaram para os que aguardavam 
nos salões da academia — a eleição se 
realiza a portas fechadas — que já 
havia um eleito. Logo depois, o 
académico Josué Montello abre a por
ta do plenário e corre para o telefone: 
Ele desejava ser o primeiro a falar 
com o novo académico. A notícia da 
escolha do nome do presidente dp 
PDS foi transmitida, porém, pelo 
académico José Cândido de Carvalho 
que, enquanto Montello lutava com 
uma linha ocupada no telefone do 
segundo andar, falou do térreo com a 
residência de Sarney. 


