
Sarney toma 
posse 5a-feira 
na Academia 

O Ámaàar José Sarney, eleito para a 
cadeira 38 da Academia Brasileira de Le
tras, na vaga de José Américo de Almeida, 
tomará posse quinta-feira, às 21h, com a 
presença do Presidente João Figueiredo. O; 
novo imortal será recebido pelo romancista 
e académico Josué Montello, um dos mais 
entusiasmados defensores de sua candida
tura à Academia. 

Entre os 2 mil convidados para a posse 
estão Governadores de Estado e Ministros, 
entre eles o da Educação, Eduardo Portella,, 
também candidato à ABL na vaga do acadé
mico Octávio de Faria, e que já confirmou a 
presença. .-^ A WCyJ 1 % f j > 
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; A cerimónia de posse do escritor José 

Sarney não deverá ser diferente, segundo o 
presidente da ABL, Austregésllo de Athay-j 
de. A festa terá inicio às 2ih, com a entrada! 
dos académicos e convidados. Como o Presi- i 
dgnte João Figueiredo confirmou sua pre-' 
sença, já estó sendo armado um esquema de ^ 
segurança, com a colocação de grades ama
relas fechando as entradas pelas escadarias, 
com passagem para uma pessoa de cada 
vez. 

Apôs à entrada dos académicos, o presi
dente da ABL nomeará uma comissão para 
introduzir o Presidente da República e de
pois, uma outra para introduzir o novo aca-

- démico, que mediatamente iniciará o seu 
discurso. Depois, ele assinará o livro da ABL 
e receberá a espada que, desta vez, será 
entregue pelo vice-deão da ABL, académico 
Pedro Calmon. Logo após, receberá o colar 
das mãos do académico Luís Vianna Filho e 
será declarado empossado pelo presidente 
Austregésllo de Athayde, que lhe entregará 
o diploma. 

A seguir, ouvirá o discurso de saudação 
do académico Josué Montello e oferecerá 
uma taça de champanhe a seus convidados 
na ABL. Segundo o presidente Austregésllo 
de Athayde, desta vez somente um detalhe 
será diferente em relação às posses anterio
res na ABL: antes da cerimónia, as mulheres 
dós académicos entregarão à Sra Sarney o 
emblema da Academia. 

O Senador José Sarney ocupará a cadei
ra 38, que tem como patrono Tobias Barre
to, como fundador Graça Aranha e como 
antecessores Santos Dumont, Celso Vieira, 
Maurício de Medeiros e José Américo de 
Almeida. ,-

Saudação 
1 O discurso de saudação do académico 

Josué Montello será curto e abordará a obra 
literária do Senador j Sarney. Em um dos 
ttechos do discurso, Josué Montello ressal
ta: "Não sei de outro ofício — fora do sacer
dócio — que traga em si maior soma de 
responsabilidade do que o da escrita eleva
da à condição de obra de arte. Cada um de 
nós, escrevendo, é a testemunha que está 
com a palavra. O que dizemos, fixado no 
papel, lança-se para o futuro, como um 
depoimento. Estamos presos ao nosso tem
po, e a.sua imagem está em nós projetando-
sé na página que vamos compondo. Macha-
do de Assis, aparentemente fechado na sua 
arte, é o grande memorialista da sociedade 
que se movimentava à sua volta, quase sem \ 
dar pela figura miúda e morena do roman- 1 
cjsta de Dom Casmurro" -

Josué Montello revela que todo seu dis- ? 
cursos será baseado em José Sarney, o escri- ( 
tor "Em suas origens, o poeta que existe r 
dentro dele, o orador popular", diz o acadé- jj 
mico que, também maranhense, lembra que t 
em São Lute, no Maranhão, "há caracteristi- c 
cas curiosas" Uma delas é o fato de os t 
monumentos da cidade serem em homena- s 
gem a homens de letras — Gonçalves Dias, 
João Lisboa, Odorico Mendes, entre outros. 1 
"E afirmo em meu discurso", diz Josué Mon- á 
tello, "que Sarney tbi criado-«m São Luís e F 
seguiu os exemplos que teve quando meni- c 
no, que foram esses homens de letras". P 
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