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Sarnev é o novo imortal com 21 
Foto de Vidal da Trindade 

Com 2) votos no primeiro es
crutínio, o Senador José Sarney 
foi eleito, ontem à tarde, para a 
cadeira n° 38 da Academia Bra
sileira de Letras A votação, 
cercada de espectativa, durou 
20 minutos e o resultado foi 
conhecido quando o académico 
Josué Montello saiu às pressas 
da sala de reunião para avisar, 
por telefone, ao novo imortal. 

A eleição do Senador mara
nhense era esperada, porém 
poucos académicos admitiam 
que ela ocorresse no primeiro 
escrutínio. Votaram 38 imor
tais — 21 presentes e 17 por 
carta. O escritor Orígenes Les-
sa teve 10 votos, ficando o Sr 
Oscar Mendes com dois, o Sr 
Rolando Monteiro com dois, o 
Sr Joaquim Inojosa com dois e. 
o Sr Altamirando Requião com 
um voto. 

DEPOIS DO CHA 

Desde cedo, o 2o andar do 
prédio da Academia apresenta
va um movimento pouco co
mum. Os académicos chega
vam aos poucos e, de imediato, 
tomavam o tradicional chã. O 
cardápio, ontem, era composto 
de bolo de milharina, bolo de 
coco, bolo Copacabana, sanduí
che, torradas, biscoito, refresco 
de caju e laranja, café, leite e 
chá. 

As 16h30, o presidente da 
ABL, académico Austregésiló 
de Athayde, convocou seus 
companheiros para a abertura 
da sessão. O plenário ainda não 
estava completo quando o Sr 
Austregésiló de Athayde come
çou a ler a relação de candita-
tos: Orígenes Lessa, José Sar
ney, Joaquim Inojosa, Altami
rando Requião, Rolando Mon
teiro, Oscar Mendes, Diógenes 
Magalhães, Valmir Ayala, Síl
vio Meira e José de Deus Barbo
sa de Jesus. 

— Quem é este José de Deus? 
— Quis saber a académica Ra
quel de Queirós. 

— Deve ser o Papa — brincou 
o Sr Pedro Calmon. 

Na realidade, a Academia 
Brasileira de Letras não tinha 
maiores informações sobre o 
candidato José de Deus Barbo
sa de Jesus. Ontem, a secreta
ria acrescentou na relação de 10 
postulantes à vaga n° 38, que 
tem como patrono Tobias Bar
reto, e já foi ocupada por Graça 
Aranha e Santos Dumont, as 
seguintes informações: "Publi
cou Vargas e a Realidade Na
cional". Portanto, o Sr José de 
Deus preenchia o quesito bási
co para ser imortal: tinha uma 
obra publicada. 

O VOTO DE TRISTÃO 

A sala de votação já recebia 
um público grande e agitado 
quando chegou o académico 
Alceu Amoroso Lima. Levan-
tou-se a questão: o escritor ti
nha enviado seu voto por escri
to, temendo não chegar a tem
po. Estava em São Paulo e, por 
via das dúvidas, mandou carta. 
Uma inconfidência do historia
dor Viana Moog revelaria de
pois: Tristão votou no Sr Oscar 
Mendes. Valeria o voto de corpo 
presente do imortal. 

Depois de anunciar que dona 
Dina Silveira de Queirós será 
saudada, ao tomar posse, pelo 
imortal Magalhães Júnior, re
ceberá o colar de D Raquel de 
Queiroz e o diploma do escritor 
Jorge Amado, o presidente da 
ABL anunciou que 17 votos se
riam por carta e 21 dos presen
tes. O último a chegar foi o 
escritor Otto Lara Resende. 

Fechou-se, então, a sala de 
votação. Seria decidida a vaga 
que pertenceu a José Américo 
de Almeida. Na ante-sala, 
apreensão. Pensou-se que, em 
tempo recorde, a eleição estava 
definida quando o cientista 
Carlos Chagas saiu do plenário 
por uma porta lateral. Dirigiu-
se até a mesa do chá, procurou 
por alguém mas não encontrou 
e, antes de voltar, declarou: 

"A coisa está difícil". 

"DESLIGUE, POR FAVOR" 

Após 20 minutos de porta fe
chada, ouviu-se palmas e o aca
démico Josué Montello partiu 
célebre em direção ao único te
lefone da ante-sala. Não quis 
dizer quem era o vencedor, mas 
não precisava. Discou rapida
mente um número. 

"Alô, alô" — dizia nervoso. — 
£ do Hotel Glória. Quero falar 
com o Senador Sarney. Não. 
Quer fazer o favor de desligar. 
Desligue, por favor, que eu que
ro falar". 

D. Margarida, funcionária da 
ABL, sugeriu ao escritor que 
tentasse do primeiro andar. Ele 
aceitou a sugestão, mas não 
teve sorte: a notícia da eleição 
foi dada ao Sr. Samey pelo aca
démico José Cândido de Carva
lho, às 17h05. Às 17h30m, o Sr 
Josué Montello ainda não tinha 
conseguido entrar em contato 
com o amigo. 

"O telefone dele dá sempre 
ocupado" — explicou ao se re
tirar. 

A sala de votação foi invadi
da. O presidente Austregésiló 
de Ataíde leu, então, com o 
auxílio do Sr. Otto Lara Resen
de, o resultado: Orígenes Lessa, 
10; Joaquim Inojosa, dois; Os
car Mendes, dois; Rolando 
Monteiro, dois; Altamirando 
Requiáo, um; e José Sarney, 21. 

— "Estou satisfeito" — decla
rou o académico D. Marcos 
Barbosa, evitando, porém, di
zer qual tinha sido seu candi
dato. 

Figueiredo manda 
mensagem ao amigo 

Brasília — O Presidente João 
Figueiredo enviou telegrama 
ao presidente do PDS, Senador 
José Sarney, por motivo da sua 
eleição para a Academia Brasi
leira de Letras. Diz o telegrama: 

"Com satisfação, cumprimen
to ilustre senadoí e querido 
amigo, momento em quê acres
centa aos seus predicados de 
lidei politico e homem público 
de escol, a imonaliaacle literá 
ria que lhe uoniere a Academia 
Brasileira at Letras,' 

JSo Hotel Glória, o Senador Sarney recebeu o telefonema da vitória 

"Realização de um grande sonho" 
Entre a família e os amigos, únicos a com

partilharem da emoção do telefonema recebi
do às 17h05m, de José Cândido de Carvalho, 
que confirmava sua eleição para a ABL, o 
Senador José Sarney sorria com a vitória e, 
apesar de confessar-se "muito tenso", foi com 
a tranquilidade de quem já venceu seis elei
ções que ele disse: "Meu ingresso significa a 
realização de um grande sonho e, como diz 
Jorge Luís Borges, quem realiza um sonho já 
construiu um pedaço de sua eternidade." 

Jornalista, poeta, contista, orador, ensaís
ta e político, com 12 obras publicadas e mais 
três a publicar — o romance Major Sertório 
deve sair ainda este ano — Sarney pretende 
tornar posse na academia em setembro, "em 
princípio", segundo ele. "A prudência, em 
casos de eleição, manda que a gente não 
marque nada muito antes da hora". A eleição 
foi acompanhada do apartamento do Hotel 
Glória e, além da mulher e de dois filhos, 
estava com o senador o ex-Governador pau
lista Roberto Abreu Sodré. 

"Dá sorte" 
Uma hora antes da hora marcada para as 

eleições na Academia, o Senador José Sarney 
conversava na piscina do hotel com o filho 
Fernando Sarney e os amigos António Carlos 
Coelho, Matias Machline e o ex-Governador 
de Sâo Paulo, que disse, brincando: 

"Se ele vencer, hoje, vai ser a última elei
ção que o PDS vai ganhar." 

O senador, entretanto, aparentando muita 
calma, não quis falar nada antes de saber o 
resultado, "para não quebrar a tradição." Às 
16h30m ele subiu para o apartamento onde 
costuma hospedar-se quando vem ao Rio e 
que, como diria mais tarde, "dá muita sorte". 
Segundo o senador, no mesmo hotel, outros 
académicos — como Mário Palmério, Otávio 
Mangabeira e João Neves da Fontoura — 
receberam a notícia de que haviam sido elei
tos. O senador pediu que a Imprensa o espe
rasse no saguão do Restaurante Colonial, no 
segundo andar, onde já havia muitas flores 
enfeitando mesinhas, como se a sala estivesse 
preparada para uma festa. 

académico Odylo Costa, filho, cuja vaga é 
ocupada atualmente por Dom Marcos Barbo
sa. O segundo abraço foi justamente para o 
genro de Odylo, o Secretário de Assuntos 
Culturais do MEC, Márcio Tavares do Ama
ral, e o terceiro para o amigo Álvaro Pacheco, 
, em cuja residência foi articulada sua candida
tura. Ao receber a imprensa, ainda na confu
são dos abraços, o Sr José Sarney declarou: 

"Estava muito tenso, pois esta foi uma 
eleição diferente das outras. Foi uma eleição 
de grande significado, porque a ABL é o 
grande símbolo dos valores espirituais do . 
país. E meu ingresso significa a realização de 
um grande sonho." 

Marcada 
Em relação à cadeira n° 38, que vai ocupar, 

ele disse que "foi uma cadeira sempre marca
da por homens que marcaram minha carreira. 
O primeiro foi Graça Aranha, e o último, o 
académico José Américo de Almeida, que 
desempenhou sua vocação de escritor e desti
no de político com muito brilho. Eu o faço na 
modéstia". O Senador José Sarney confessou 
que só esperava uma vitória no segundo es
crutínio. Quem votou nele, não quis arriscar: 

"Depois que a gente é eleito para a ABL, a 
gente é eleito por todos." 

O ex-Governador paulista afirmou, em re
lação à vitória do Sr José Sarney: 

"Foi um ato de justiça à inteligência de um 
homem que divide sua vida à prestação de 
serviços públicos e à inteligência brasileira." 
Um dos primeiros a chegar à recepção, que já 
estava preparada, o académico Josué Montel
lo, disse: "Foi uma vitória tranquila, não 
esquecendo que ele vai substituir um escritor 
e um político." 

Governador 

Abraços 

Após alguma insistência, ele permitiu que -
os repórteres subissem ao seu apartamento 
para acompanhar as últimas expectativas. Às 
17h05m, o Sr José Sarney recebeu um telefo
nema do académico José Cândido de Carva
lho que, como contou o Senador, disse: 

"Olha, Sarney. Foi concluída e temos 
imenso prazer em comunicar que temos você 
como companheiro." 

Ele virou-se e disse "21", o que significava 
que estava eleito, já que só precisava de 20 
votos. 

A primeira pessoa a abraçá-lo foi sua mu
lher, D Marli Sarney, que disse estar "numa 
alegria enorme". Segundo ela, quem sempre 
incentivou a candidatura do Senador foi o 

Cercado pela mulher, o filho Fernando e a 
filha Roseane — o outro, José Sarney Filho, 
ficou no Maranhão, por causa do filho recém-
nascido, que se chama José Sarney Neto — o 
Senador dividia-se entre receber os amigos e 
atender o telefone, que não parava de tocar. 
Um dos telefonemas foi do Governador do 
Maranhão, José Castelo, ao qual o Senador 
repondeu: 

"Sabe que nosso Maranhão está presente 
em todos os lugares. É uma honra. Agora, com 
Josué, temos a grande responsabilidade de 
carregar a tradição maranhense". 

Estiveram presentes à recepção também 
os académicos José Cândido de Carvalho, o 
primeiro a chegar no Hotel Glória; Cyro dos 
Anjos e Otto Lara Resende; o diretor da 
Biblioteca Nacional, Plínio Doyle, e a atriz 
Vanja Orico, filha do académico Oswaldo 
Orico. Na opinião dela, "a presença de Sar
ney, que conheço há mais de 15 anos, na ABL, 
pode contribuir muito para melhorar a situa
ção dos artistas no Brasil. Sua presença vai 
fazer com que os políticos olhem com mais 
carinho a vida do artista brasileiro, que passa 
por uma crise tremenda." 

fato de Cyntia Brito 

Entre amigos, Orígenes comemorou a derrota com champanha 

Orígenes comemora a derrota 
O escritor Orígenes Lessa comemorou, on

tem, com uma festa junto a parentes e ami
gos, na qual não faltou champanha, salgadi
nhos, tortas e diversas espécies de doces, a 
sua derrota na eleição para a Academia Brasi
leira de Letras. Aos repórteres, declarou: 
"Desculpe ter perdido". 

Orígenes Lessa, de 77 anos, nascido em 
Lençóis Paulista, com mais de 50 obras publi
cadas, disse, ao receber, por um telefonema de 
seu amigo Genolino Amado, às 17hl3m, a 
notícia de sua derrota;"Estou com pena do 
pessoal que vem aí. "E, respondendo a uma 
pergunta sobre uma nova candidatura: "Não 
há vaga e eu não vou me candidatar à morte 
de ninguém". 

Descontração 

O ambiente no apartamento de Orígenes 
Lessa era descontraído e somente os amigos e 
parentes demonstravam*algum nervosismo, 
pois ele e sua mulher, Maria Eduarda, manti-
nham-se calmos e até brincavam com a situa
ção. O Sr Pedro Bloch, que esperava o resulta
do da eleição desde às 15h, junto com a 
mulhej declarou' 

"Orígenes é uma pessoa fora de série, um 
escritor fora de série e reconcilia a gente com 
o género humano". 

Orígenes Lessa disse que seus amigos esta
vam mais ansiosos do que ele com a eleição. 

Uma senhora idosa, amiga da família, contou 
que. imediatamente, após saber o resultado, 
passaria um telex para o marido, em Pequim, 
e um senhor telefonou dizendo que tinha 76 
anos e não via Orígenes há 50 anos, eram 
amigos e estava torcendo por ele. Represen
tantes do Grémio Recreativo Escola de Sam
ba Unidos de Lucas, que, baseados no livro 
Napoleão em Parada de Lucas, de Orígenes 
Lessa, vão fazer o enredo para o próximo 
carnaval, ficaram de comparecer a festa. Se
gundo o escritor, "a minha literatura pode 
não ser grande coisa, mas dã samba". 

Ainda para demonstrar a preocupação dos 
amigos, Orígenes Lessa mostrou uma carta de 
Jorge Amado, que dizia: 

"Querido Orígenes. Não se aflija demasia
do, se você não ganhar. Estamos aqui torcen
do e não se preocupe se perder, porque tem 
outras eleições". O jornal O Eco, de Lençóis 
Paulista, publicou o seguinte texto: 

"As parcas esperanças de Lençóis Paulista 
ter um filho no rol dos imortais vão se diluin
do dia a dia. Nem mesmo a visita do Papa 
parece ter sensibilizado os literatos responsá
veis por decisão tão comprometedora. Oríge
nes Lessa completa mais um aniversário sem 
vestir o fardão". 

"Não me preocupo em ganhar; quem ga
nhai ganhou. O importante é competir" — 
disse Orígenes, Sobre a candidatura, ele con
tou que, em Lençóis Paulista um garotinho, 
leitor seu, perguntou: "O senhor é da Acade
mia Brasileira de Letras?". Como ele não era, 
o garotinho ficou "desapontadíssimo". Então, 
ele se candidatou. 
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