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vivo, assinaria tranqüilamenl 
discurso que o presidente Sarney 
fez na ONU. Essa é a impressão 
que fica, a julgar pela receptivida
de que a fala do presidente encon
trou nos meios políticos no Brasil. 
Houve quem, como o empresário 
Luís Eulálio Bueno Vidigal, presi
dente cia Fiesp, citasse Tancredo 
nominalmente ao elogiar Sarney; o 
ministro José Hugo Castelo Branco 
resumiu sua satisfação dizendo 
que foi" "uma beleza de discurso. 
Qualquer comentário só atrapalha
ria"; e muitos outros chamaram o 
presidente de "estadista". 

Houve também a exceção de 
praxe. PT e PDS se uniram para 
fazer restrições. Hugo Mardini 
(PDS-RS), respondendo pela lide
rança do partido, considerou o dis-
çíjírso "semelhante" ao que o ex-
presidente Figueiredo fez na mes
ma ONU em 82. Para ele, "há uma 
distância muito grande entre a re
tórica externa e interna do gover-, 
no e o que se passa no País, pois 
enquanto o presidente faz esse dis
curso lá fora, aqui os preços 
sobem". 

Irmã Passoni (PT-SP) anunciou 
que o discurso precisava ser "ques
tionado" porque, em seu entender, 
"foi muito tímido e pouco claro em 
relação à dívida externa, à África 
do; Sul, à OLP e à América Cen
tral". José Carlos Vasconcelos, vi-
çè-iíder de plantão do PMDB, reba
teu laconicamente: "Tenho a im
pressão de que a liderança do PT 
ftãp ouviu o discurso". A seguir, as 
rèaçõeSnde ministros, parlamenta-, 
fés e empresários. 

; Ulysses Guimarães, presidente 
em exercício da República: "O dis
curso do presidente passou a ser 
uma manifestação da grande maio
ria das Nações Unidas, e a prova 

disso ê que foi aplaudido durante o 
íunciamento, o que é um fato 

raro na ONU. A fala representa 
uma posição realista e um apelo à 
razão, à racionalidade e à solução 
de um problema que tem que ser 
política. Foi memorável". 

Dílson Funaro, ministro da Fa
zenda: "Um dos melhores discur
sos que poderiam ter sido feitos. 
Ele atingiu, por sua amplitude, 
pontos essenciais para a reformu
lação da política financeira inter
nacional". 

Pedro Simon, ministro da Agri
cultura: "O discurso representou o 
momento mais importante de ex
pressão internacional do Brasil ao 
longo de sua história. A grande 
verdade é que definiu a orientação 
de uma política externa soberana e 
deu tratamento político para a dí
vida". 

Waldir Pires, ministro da Previ
dência: "Um pronunciamento que 
nos repõe no caminho da liderança 
que incumbe ao Brasil exercer pa
ra a construção de uma organiza
ção internacional mais justa". 

Franco Montoro, governador de 
São Paulo: "As palmas que coroa
ram o discurso do presidente mos
tram o aplauso praticamente inter
nacional. Ele colocou com muito 
equilíbrio e muita coragem os te
mas que estão em jogo, mostrando 
que há modificações que têm de 
ser feitas". 

Gonzaga Mota, governador do 
Ceará: "Aplaudo o discurso de ma
neira entusiástica e patriótica. Da 
mais alta tribuna internacional, 
nosso presidente deixou claro que 
o Brasil não pagará a dívida com 
recessão e desemprego. O discurso 
honrou a todos nós, brasileiros". 

J o s é Car los V a s c o n c e l o s 
(PMDB-PE): "Ouvimos o estadista 
José Sarney". 

João Faustino (PFL-RN): "O 
País está engrandecido". 

João Cunha (PMDB-SP): "Como 
um estadista". 

Nilson Gibson (PFL-PE): "Exce
lente, extraordinário". 

Marco Maciel, ministro da Edu
cação: "O pronunciamento do pre
sidente é coerente com aquilo que 
ele tem dito no País, com a idéia de 
que nós devemos buscar resgatar 
nossos compromissos internacio
nais, o que não pode ser feito em 
detrimento das condições de vida 
do nosso povo". 

Fernando Lyra, ministro da Jus
tiça: "Ao afirmar que não irá impor 
sacrifício ao povo para realizar o 
pagamento da dívida externa, o 
presidente mostrou que está preo
cupado com coisas a que antes, 
aparentemente, não se dava a im
portância t vida". 

Vasconcelos Costa, professor 
de Direito Internacional: "O discur
so foi uma peça atualizada e equili
brada com os vários problemas do 
mundo contemporâneo, e um apelo 
à compreensão dos homens para a 
conquista definitiva da paz". 

Luís Eulálio de Bueno Vidigal, 
presidente da Fiesp: "Estou de 
acordo com o presidente quando se 
referiu ao papel originário do FMI, 
que não era de auditor, mas de ór
gão para manter o equilíbrio entre 
os países membros. Ficou claro 
que o FMI tem o direito de conhe
cer o programa previamente apre
sentado pelo governo, mas não o de 
direcionar esse programa. Enten
do que Sarney disse que o Brasil e 
os países em desenvolvimento não 
podem parar de crescer, e nisso foi 
coerente com as palavras de Tan
credo Neves'!. 

Firmin c Rocha de Freitas, pre
sidente da Abinee: "O presidente 
deixou claro que o Brasil não pre-
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tende uma moratória unilateral, 
mas que o protecionismo é o gran
de entrave para que possamos pa
gar nossos débitos lá fora". 

Paulo Francini, vice-presidente 
da Fiesp: "Ficou revelada a coe
rência entre discurso e prática do 
atual governo". 

Mário Amato, da diretoria da 
Fesp: "Sarey falou aquilo que todo 
o Brasil e o Terceiro Mundo gosta
ria de ouvir". 

D e p u t a d o M i g u e l Arraes 
(PMDB-PE): "Estou satisfeito. A fa
la presidencial representou uma 
tomada firme de posição em rela
ção à dívida externa. O Brasil tem 
cacife para suportar as conseqüên-
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cias que porventura decorram do 
endurecimento de sua parte em re
lação à dívida externa". 

Senador José Fragelli, presi
dente do Congresso: "O discurso 
mostrou que as atuais condições de 
endividamento do Terceiro Mundo 
levam esses países à recessão, ao 
desemprego, á miséria e ao atraso, 
dividindo o mundo em dois: o feliz 
e o desgraçado". 

Senador Fábio Lucena (PMDB-
AM): "O pronunciamento foi uma 
obra completa de política interna
cional. Reúne significação históri
ca; não é um simples contexto de 
retórica previamente preparado". 

Almirante Mário César Flores, 

diretor da Escola de Guerra Naval: 
"Concordo com o presidente quan
do disse que o problema da dívida 
externa poderá levar a um risco 
político se não merecer um trata
mento adequado. Os banqueiros 
estrangeiros são co-responsáveis 
pelo processo de endividamento 
dos países em desenvolvimento e 
pobres". 

Justo de Carvalho, coordenador 
do Movimento Negro do PMDB do 
Rio: "Apoiamos as críticas do pre
sidente à, política racista do apart-
heid na África do Sul e concorda
mos com as posições adotadas em 
re lação aos problemas econô
micos". 
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