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as pedem redução nos 
0 Brasil não deve pagar mais do que 25% do total de suas exportações — sugestão das esquerdas num Í 

0 Brasil deve suspender ime
diatamente a remessa para o Exte
rior de divisas que superem a 25 
por cento das exportações, para 
"evitar que a dívida externa conti
nue a ser um instrumento de domi
nação do sistema internacional". É 
o que as esquerdas sugerem ao 
presidente Sarney num documento 
entregue ontem no Palácio Jaburu. 
O documento, entregue por seis de
putados de esquerda do PMDB, su
gere ainda a formação de um cartel 
de devedores, "capaz de negociar, 
a nível político, as novas condições 
de pagamento da dívida com taxas 
fixas de juros a níveis históricos de 
3 a 6 por cento, forçando e pressio
nando alterações nos mecanismos 
do comércio internacional. 

O documento foi entregue pe
los deputados Miguel Arraes (PE), 
Alencar Furtado (PR), Airton Soa
res (SP), João Gilberto (RS), Fran
cisco Pinto (BA) e João Hermann 
(SP), que também almoçaram no 
Palácio com o presidente. 

O docffmento defende "um pro
cesso de desenvolvimento rápido, 
auto-sustentado, socialmente jus
to, orientado para atender às ne
cess idades bás icas dos es tados 
mais pobres da população, reo
rientação dos gastos públicos, cu
jos investimentos não devem ser 
reduzidos sob pretexto de comba
ter o déficit fiscal; mudanças na 
política de endividamento externo 
suspendendo, provisoriamente, o 
pagamento das amortizações e ju
ros da dívida externa até que se 
apure, através de auditoria, sua le-
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pensas as remessas de lucro, de 
royalties e de juros para o Exte
rior". 

As esquerdas defendem ainda 
"mudança de estilo e prática de 
governo para que não se repitam 
os vícios de ontem, de modo a esta
belecer a confiança nas autorida
des e reabilitar a confiança nas es
truturas do Estado, corroídas pelo 
autoritarismo e moralmente defor
madas pela corrupção, pelas mor
domias, pelo tráfico de influência, 
pela apropriação indébita ou pela 
fraude, filhos legítimos do abuso 
do poder". 

Sob o ângulo económico, de
fendem ainda mudanças que "pro
movam reformas estruturais que 
possibilitem a construção de um 
novo estilo de desenvolvimento, 
cujos principais traços foram defi
nidos, em praça pública: a eficiên
cia económica, a equidade social e 
a preservação do interesse nacio
nal e popular, rejeitando o atual 
modelo concentrador e dependen
te e, por isso mesmo, nefasto para o 
País e para o povo". 

No documento, as e sque rdas 
preconizam a legitimidade da As
sembleia Nacional Cons t i tu in te , 
através do recadastramento eleito
ral, da fiscalização e punição dos 
que se utilizam de recursos públi
cos ou privados para deformar a 
vontade eleitoral. 

Diz ainda o documento sobre a 
Constituinte: "Os compromissos de 
mudanças são exigências popula
res com as quais a Nova República 
se comprometeu. Coma , degrada/ 
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ção de depu tados e senadores , 
mas, sobretudo, um episódio vivido 
pelo povo, cujos problemas tam
bém se confundem com os interes
ses nacionais". 

Encontro cordial 
O encontro do presidente Sar

ney com os deputados de esquerda 
foi marcado por um tom cordial e 
bem-humorado. A certo momento, 
depois de ouvir do deputado Air
ton Soares a sugestão de visitar Cu
ba e Nicarágua, na sua viagem de 
volta de Nova York, em setembro, 
quando vai participar da reunião 
da ONU, S a r n e y sor r iu e res
pondeu: 

— Você quer traçar o roteiro 
da minha volta ou da minha derru
bada? 

Segundo r e v e l a r a m par t ic i 
pan tes da reunião no Jaburu, o 
presidente da República "até sur
preendeu, pela análise correta e 
profunda dos p rob lemas nacio
nais". Antes, durante e depois do 
almoço, Sarney conversou por três 
horas sobre política salarial, refor
ma agrária, greves, dívida externa, 
FMI, BNH, distribuição de renda, 
Ministério, Constituinte, Pacto Na
cional, que o presidente chamou 
de "Acordo Nacional". 

Os deputados reconheceram o 
avanço pol í t ico- inst i tucional da 
Nova República, mas observaram 
que o quadro exis tente , infeliz
mente, não reflete o que já foi con
quistado. "Os ganhos não corres
pondem aos avanços" — disse um 
deles. 
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