
Montoro abre o 
Dam e nega que 
seja trampolim 

Da Sucursal 

São Paulo — O governa
dor Franco Montoro Inau
gurou ontem o Instituto La
tino Americano (liam) e a 
Casa da Cultura Latino 
Americana, numa cerimo
nia que contou com a pre
sença de vários secretá
rios, políticos, empresá
rios, intelectuais e o minis
tro Celso Furtado, repre
sentando o presidente Sar-
ney. 

O governador, que assu
miu a presidência do 
Conselho-Dirêtór dõ Ilãm, 
às vésperas de deixar o Go
verno do Estado, negou que 
esteja utilizando o Instituto 
como "trampolim" para 
chegar ao Ministério das 
Relações Exteriores. "Des
de 1950 eu trabalho pela in
tegração da América Lati
na", disse Montoro. 

A Integração, aliás, é o 
objetivo principal do Insti
tuto e da Casa da Cultura, 
sociedades civis sem fins 
lucrativos, que serão finan
ciadas por contribuições e 
dotações. Na inauguração, 
o governador anunciou os 
nomes dos coordenadores 
das quatro comissões per
manentes do Instituto: o ex-
mlnlstro Paulo de Tarso 
coordenará a Comissão 
Cultural. Laerte Setúbal a 
Comissão Económica, o 
professor Celso Lafer a 
Politica e o ex-deputado Jo
sé Gregório a Comissão So
cial. 

"Uma das primeiras ati-
vldades do Instituto será a 
criação de uma Frente 
Latlno-Americana de Defe

sa da Democracia", disse o 
governador. Na conversa 
com os Jornalistas, Franco 
Montoro lembrou que o 
liam deverá apoiar todas 
as tentativas de aproxima
ção e entendimento entre 
paises latlno-americanos, 
nas mais diversas áreas. 
Citou, por exemplo, a coo
peração entre Brasil e Ar
gentina, no campo da ener
gia elétrica: "Como esses 
dois paises têm picos de de
manda diferentes, nós po
demos fazer uma interliga
ção e com Isso poupar algu
mas usinas que custariam 
milhões de dólares aos nos
sos paises". Citou também 
o apoio que o Instituto deve 
dar aos movimentos que lu
tam contra as ditaduras do 
Continente. "Um dos nos
sos objetivos é trabalhar e 
apoiar todos os grupos que 
lutam pela democracia na 
América Latina, pois as di
taduras são as grandes 
ameaças e contra elas só 
existe um remédio, a de
mocracia", disse. 

O Instituto e a Casa da 
Cultura, que ocupam uma 
mansão no bairro dos Jar
dins, terão bibliotecas e 
centros de documentação, 
promoverão simpósios e 
exposições e estimularão 
todo o tipo de intercâmbio 
cultural, cientifico e tecno
lógico na América Latina. 

O governador eleito, 
Orestes Querela, e seu vi
ce, Almlno Affonso, não 
compareceram. O assessor 
politico de Quércia, Antó
nio Carlos Mesquita, disse 
que ele estava em Campi
nas, detalhando seu secre
tariado. 


