Viva a Alegria, a harmonia e a vontade
de construir um mundo melhor
Alexandre Santos (*)

A comemoração do 61º aniversário da União Brasileira de Escritores, a nossa
querida UBE, não poderia ocorrer em dia melhor – o dia no qual, na sequência de
mais uma sessão do programa Quarta às Quatro (o programa literário mais longevo
do País, idealizado pelo poeta Vital Correa de Araújo, coordenado por muito tempo
pelo historiador Geraldo Ferraz e, agora, pela poeta Colli Holanda), a UBE realiza o
tradicional baile de Carnaval dos escritores.
Este é mais um momento de aproveitarmos para proclamar à sociedade a nossa
confiança em valores como
a) a Cooperação, que materializa o sentimento de participação tão necessário às
coletividades (e abro um parênteses especial para agradecer a ajuda e a participação
no nosso esforço do deputado estadual Wanderson Florêncio, dos funcionários Sueli
Maria e Paulo Roberto, dos dirigentes Dulce Albert, Taciana Valença, Ariadne
Quintella, Eugênia Menezes, Bernadete Bruto, Ruby Jean e Socorro Costa, e dos
dirigentes Colli Holanda e Edvaldo Arruda, que não mediram esforços para tornar
este momento mais significativo e agradável para todos)
b) a Harmonia, que faz com que a sinergia possa maximizar o rendimento do
trabalho dos grupos;
c) a Alegria, que afasta os eventuais malfazejos e deixa afluir o que de melhor temos
em nosso espírito; e
d) a Vontade de Construir, que impulsiona o aperfeiçoamento das coisas, removendo
eventuais enganos e imperfeições e agregando melhorias aos processos.
Ao final deste curto pronunciamento, transmitido pela voz suave e carinhosa da
minha mulher, companheira e parceira, Adelaide Rego, renovo as minhas
preocupações com a situação do nosso querido País e insisto na necessidade de que,
junto com a Ciência e a Tecnologia, a Arte e a Cultura sejam consideradas
elementos estratégicos do desenvolvimento.
Viva a Alegria! Viva a Harmonia! Viva a Arte! Viva a Cultura!

Discurso lido por Adelaide Rego, em 20 de fevereiro de 2019, na Casa Rosada da Rua Santana,
sede da União Brasileira de Escritores (UBE), por ocasião dos festejos comemorativos do 61º
aniversário da entidade.

