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H^amey promete a escritores ser 
ífiel a compromissos de Tancredo 

São Paulo — Cerca de 1 mil 500 participan
tes do Congresso Brasileiro de Escritores 
•^aplaudiram de pé, ontem à noite, no Teatro 
tSérgio Cardoso, o primeiro pronunciamento 
público do Presidente José Sarney, feito fora 

úda Brasília, desde a sua posse. Foi intenso e 
demorado o aplauso, quando ele reafirmou a 

'disposição de cumprir todos os compromissos 
^assumidos pelo Presidente eleito, Tancredo. 
.-Neves. 

' — Nada mais justo, nem mais oportuno, 
• do que reafirmarmos agora que o compromis-, 
'-só de Tancredo Neves é o nosso compromisso. 
= 0 oue ele prometeu realizar, no longo de 
-nossa campanha política, será fielmente reali-
'zado. Nada será esquecido. Tudo quanto ele 
assegurou ao País, como plano de Governo, 

eestá assegurado: liberdade, justiça social, au
tonomia, reformas básicas, conciliação, desen

volvimento, ordem, paz, plenitude democráti
ca — disse ele, interrompido pelos aplausos. 

, / s Foi a primeira vez na História do Brasil, 
conforme assinalou o presidente da União 
Brasileira dos Escritores, Fábio Lucas, que um 

^Presidente da República compareceu a um 
Congresso de escritores, no exercício de seu 

^mandato. "Isto certamente significa a consoli
dação do espírito conciliador com que se 
arquitetou a Nova República, após tantos anos 
de desarmonia entre a intelectualidade e o 

poder público", destacou, a seguir, o presiden
te da UBE, também aplaudido. 

Além do Presidente da República e do 
Governador Franco Montoro, participaram da 
solenidade ps Ministros Olavo Setúbal (Rela
ções Exteriores), Almir Pazzianotto (Traba
lho), Roberto Gusmão (Indústria, e Comér
cio), José Aparecido de Oliveira (Cultura), 
João Sayad (Planejamento), José Hugo Cas
tello Branco (Casa Civil) é General Ruben 
Bayma Denys (Casa Militar). 

No seu discurso de 20 minutos, José Sar
ney, lembrou Sua condição de escritor, por 
vocação, destacando em seguida que "a res
tauração da democracia em nosso país, neste 
momento, irmana os intelectuais com a classe 
política, tal como ocorreu ém 1945". Ressal
tou que^isso é um trabalho de todos aqueles 
que acorreram ao nosso chamado, selando 
com seus aplausos um novo compromisso do 
Brasil: o compromisso do desenvolvimento, da 
ordem e da paz social e, acima de todos, o 
compromisso da liberdade que importa na 
abolição de qualquer censura à inteligência". 

Sob aplausos, ele encerrou seu pronuncia-. 
mento dizendo reconhecer que o congresso de 
escritores corresponde a uma nova expressão 
da consciência política "em tudo quanto asse
gure a continuidade deste país como nação 

democrática. Trago-lhes, como escritor, a mi
nha solidariedade de colega interessado pelos 
complexos problemas da classe" 

Sarney chegou com sua comitiva ao teatro 
antecedido por uma caravana de escritores de 
vários pontos do país, dos quais ele fez questão 
de destacar, em seu discurso, quatro remanes
centes do Congresso de Escritores de 1945, 
que marcou o fim da ditadura Vargas: Pompeu 
de Souza, Carlos Castelo Branco, Zelia Gatai 
e seu marido, Jorge Amado, todos muito 
aplaudidos. O mais aplaudido, entretanto, em 
tofla á solenidade, foi o presidente da Câmara 
dos Deputados e do PMDB, Ulysses Guima
rães, saudado, inclusive, à entrada do teatro 
por um grupo de simpatizantes. '* 

O presidente do União Brasileira de Escri
tores e Recém-nomeado diretor do Instituto 
Nacional do Livro, Fábio Lucas, destacou que 
"todos sabemos que o Presidente José Sarney 
representa uma peça inestimável na Nova 
República, ou seja, desta fase de rearticulação 
política da sociedade civil do sentido de pro
gramar a passagem da,estado brasileiro a uma 
democracia pluralista". 

Hoje, os escritores reunidos no congresso 
discutirão a partir das 9 horas as relações entre 
o escritor e o estado, com palestras de Ray-
mundo Faoro e Florestan Fernandes. 


