
m* 

Presidente vai ao lançamento 
do livro do poeta José Sarner_^ 

BRASÍLIA (O GLOBO) — O presidente 
João Baptista de Figueiredo esteve on
tem à noite no Congresso, onde foi recebi
do pelo presidente da Casa, Luiz Viana 
Filho, e pelo presidente da Arena, José 
Sarney, que estavam acompanhados pe
lo ministro da Educação, Eduardo Por-
tella e pelo deputado federal Ary Furi. 
Figueiredo participou do lançamento do 
livro "Marimbondos de Fogo", que reú
ne poemas do senador José Sarney. 

Na dedicatória a Figueiredo, Sarney 
escreveu: "Ao presidente João Baptista 
de Figueiredo, que pertence a uma gran
de família que tem a literatura como reli
gião, a estima de quem sabe do seu amor 
às letras e às artes e do seu grande hu
manismo." 

O presidente chegou ao edifício do Con
gresso Nacional às 18 horas, em compa

nhia do chefe do Gabinete Militar, gene
ral Danilo Venturini e do ministro da Co
municação Social, Said Farhat. Dirigiu-
se ao salão nobre do Senado, onde o 
aguardavam parlamentares, intelec
tuais e amigos do senador Sarney, além 
dó ministro das Minas e Energia, César 
Cais, e do ex-ministro Pereira Lyra. 

Respondendo a pergunta de um repór
ter, que desejava saber o motivo de sua 
presença no lançamento do livro do pre
sidente da Arena, Figueiredo sorriu è 
disse: 

— Em lançamento dè livros, sempre 
estou neles. Aliás, livro é comigo, meu fi
lho. 

Depois de receber um exemplar auto
grafado de José Sarney — que agradeceu 
o seu comparecimento e disse ter ficado 

surpreso ao saber que estaria presente — 
Figueiredo conversou com diversas pes
soas, entre elas Luiz Viana Filho, e falou 
do êxito da visita do Chanceler da Alema
nha Ocidental, Helmut Schmidt, 
classificando-a; de "muito'.simpática, 
agradável e bastante proveitosa". 

O senador José Sarney lembrou ao pre
sidente que Luiz Vianna também estava 
com um novo livro na praça, sobre José 
de Anchieta, e narrou alguns episódios 
pitorescos do livro. 

Após permanecer 10 minutos no local, 
o presidente cumprimentou o ministro 
César Cais, e o professor Pereira Lyra, 
despedindó-se em seguida de Sarney, 
Luiz Vianna Filho e do diretor-geral do 
Senado, Áiman Nogueira da Gama, que o 
acompanhou até o carro. 


