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espaço para Man 
Garcia, do Peru. 

O discurso feito pelo presi
dente José Sarney, na abertura 
da Assembléia Geral das Nações 
Unidas, não teve a repercussão 
que se esperava nos meios finan
ceiros e políticos britânicos, in
forma o nosso correspondente 
em Londres, José Carlos Santa
na. Ao contrário, o grande desta
que ficou para o chefe de Estado 
peruano, Alan Garcia, que foi 
mencionado em todos os jornais 
e também nos noticiários do rá
dio e da televisão. 

O jornal Financial Times foi 
o único diário que reproduziu al
gumas das declarações do presi
dente do Brasil, sob o título 
"Sarney ataca os organismos 
mundiais de empréstimos". Mas 
embora o título faça referência 
ao pronunciamento do chefe de 
Estado brasileiro, o centro da 
matéria, sublinhada em negrito, 
chama atenção para as palavras 
do dirigente peruano, considera
das "mais diretas e mais duras" 
por alguns financistas da City. 

O impacto do discurso de 
Alan Garcia pode ser medido 
não apenas pelo espaço que ga
nhou na imprensa, mas também 
pelos títulos. O jornal The Guar
dian, por exemplo, não apenas 
reproduziu parte de seu pronun
ciamento, mas complementou a 
matéria com informações sobre 
a repercussão que teve entre os 
próprios peruanos. "Garcia co
meça eausando boa impressão",' 
foi a manchete de The Guardian. 

Quanto ao fato de o presi
dente Alan Garcia ter merecido 
mais espaço na imprensa e se 
tornado a figura central dos co
mentários na City, os analistas 
de questões financeiras da BBC 
o justificam com o argumento 
de que o dirigente peruano "é 
hoje uma pequena pedra no sa
pato dos banqueiros" que têm 
dinheiro na América Latina. 

Se os outros países resolve
rem seguir o exemplo d© Peru, 
dizem eles, "a situação pode fi
car realmente negra" para os 
credores. 

Ao contrário do presidente 
Sarney, que preferiu omitir a si
gla FMI em suas críticas, referin
do-se à organização de maneira 
velada, Alan Garcia fez questão 
de usar todas as letras, dizem os 
comentaristas de questões fi
nanceiras da Inglaterra. 

Ele repetiu mais ou menos 
as declarações do presidente Jo
sé Sarney, quando afirmou que o 
"esforço para pagamento dos 
débitos externos manterá as de-
m o c r a c i a s d o s p a í s e s 
latino-americanos numa arma
dilha de miséria e violência". 

Reação dos gaúchos 
O presidente da Federação 

das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (Fiergs), Luiz Oc-
tavio Vieira, disse ontem em 
Porto Alegre que os banqueiros 
credores do Brasil "não têm sen
sibilidade para entender a situa
ção humilhante as que foi sub
metido o País com a taxas de 
juros escorehantes, imorais e es
túpidas que ê obrigado a pagar 
anualmente" e só poderão mu
dar suas posições "sob pressão". 

Luiz Octavio Vieira conside
rou que o presidente José Sar
ney, em seu pronunciamento de 
segunda-feira, na ONU, "cum
priu seu estrito dever de denun
ciar o que está acontecendo e 
deixar posto, de maneira clara e 
objetiva, que ê preciso haver 
modificações neste quadro". 
Mas acrescentou que não espera 
muito dos credores, e novas 
pressões deverão ser feitas para 
a ampla renegociação da dívida, 
sobretudo no que diz respeito ao 
seu serviço. 

Para o presidente da Câma
ra Brasileira da Indústria da 
Construção, Lute Robero Andra
de Ponte, o discurso de Sarney 
foi, "na essência, multo seme
lhante ao que fez no ano passa
do, também na ONU, o Figueire
do, com a diferença de que sigora 
há uma maior efervescência en
tre os devedores, que estão agin
do mais^m bloco e politicamen
te, e uma sensibilidade maior 
dos credores'". 

Também o presidente do 
Sindicato das Indústrias de Cal
çados de Novo Hamburgo (cen
tro do pólo coureiro-calçadista 
gaúcho), Níveo Friedrich, consi
derou que o discurso presiden
cial será importante fator para 
uma revisão da política dos ban
cos internacionais em relação ao 
Brasil. "O posicionamento certo 
ê negociar", disse. "Não há outro \ 
caminho, e acho que o presiden- \ 
te Sarney colocou muito bem a i 

do País." ^ 
1 . 1 ' • 1 


