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Sarney em Nova Iorque 

Nova Iorque — O programa do 
presidente José Sarney, ontem, 
oficialmente aqui divulgado de
monstra que, ao lado das soleni-
dades que envolvem a Organização 
d_as Nações Unidas. es
tá havendo um esforço da di
plomacia brasileira para alargar e 
aprofundar contatos e. mais que 
tudo. mostrar o novo presidente 
brasileiro a essa importante co
munidade diplomática apesar de 
alguns tropeços de última hora. A 
agenda do presidente da Repú
blica é muito rica. pois inclui con
tatos com o secretário de Estado 
norte-americano, com o ministro 
do Exterior da União Soviética, 
com todos os representantes de 
países latino-americanos e uma 
surpresa notável: um encontro na 
tarde da quarta-feira com o 
presidente de Moçambique, 
SamoraM achei. 

Todos esses encontros — a 
agenda é pesada — têm um sig
nificado especial em si. Eo caso do 
encontro com o primeiro-ministro 
da Polônia. Wolcie Jaruzelski mas, 
a conversa com o presidente de 
Moçambique tem um sabor es
pecial, porque é extamente neste 
país, ou na região onde este pais 
está localizado, que o governo dos 
Estados Unidos está praticando 
uma espécie de teste de suas pos
sibilidades de agir numa área. O 
«New York Times» de ontem es
tampava enorme matéria infor
mando que a África do Sul não 
cumpriu os acordos de não-
agressão com Moçambique e con
tinua mantendo atitude hostil em 
relação a Angola. O encontro de 
Sarney com Samora Machel. um 
veterano e experimentado com
batente desde o inicio da Frelimo 
(Frente de Libertação der Moçam
bique) pode modificar para melhor 
a imagem do Brasil na África e 
mostrar ao governo de Washington 
que há um novo ângulo nesta ques
tão : a visão do Brasil. 

Além disto, o programa con
templa um interessante encontro 
do presidente da República com 
brazlianists. Estarão presentes, 
entre outros, Thomas Skidmore, 
Ralph Delia Cava, Wayne Selcher 
e William Cline — este último um 
dos especialistas norte-
americanos em dívida externa de 
países latino-americanos. Os li
vros, opiniões e estudos de Cline a 
respeito do problema da divida ex
terna costumam orientar os bancos 
norte-americanos. Ao longo de 
uma conversa como essa o pre
sidente da República poderá 
conhecer idéias progressistas, 
como são as de Delia Cava. 
opiniões muito pesquisadas como 
as de Skidmore ou Álfred Stepan. 
Precavido, o dispositivo armado 
para a viagem presidencial tam
bém programou um café da manhã 
com os editores dos maiores jor
nais e revistas norte-americanos. 
Todos os monstros sagrados es
tarão lá. inclusive Malclm fortuna 

individual de mais de um bilhão de 
dólares, dono e editor da revista 
"Forbes". um monumento em 
favor do livre mercado, contra o 
protecionismo e favorável ao 
capitalismo no seu estilo mais or
todoxo. 

O presidente terá. além disto, 
os encontros protocolares e a rara 
oportunidade de falar para o 
plenário das Nações Unidas. O 
discurso de Sarney terá ao redor de 
4õ minutos e está destinado a ser 
uma espécie de apresentação sua 
ao mundo. O presidente brasileiro 
está desembarcando em Nova.Ior-
que num momento muito especial 
e dele poderá retirar o proveito 
necessário. O "New York Times" 
de ontem publicou como seu 
editorial principal um artigo 
analisando as causas que con
duziram os Estados Unidos à con
dição de maior devedor do mundo. 
E uma situação insólita mas, este 
riquíssimo país vai acumular de 
déficit em apenas um ano, maior 
que toda a dívida externa bra
sileira. Se o rigor do FMI deve ser 
aplicado contra um país que gasta 
mais do que recebe com as receitas 
das exportações, esse país é sem 
dúvida os Estados Unidos. O NYT 
lamenta a situação americana e 
percebe que o equilíbrio das contas 
deste país se mantêm ainda efi
ciente como conseqüência do in
vestimento estrangeiro. Se o di
nheiro for canalizado para outro 
lugar do mundo, não haverá como 
viver com um déficit de quase 
duzentos bilhões de dólares ao 
ano. 

Esse, portanto, é um momento 
muito especial para o novo pre
sidente brasileiro, que vem exibir 
suas tendências, idéias e falar de 
seus problemas no plenário da 
ONU. Mas é também um momen
to muito especial para a situação 
geral da América Latina, endi
vidada até o fim dos tempos, e para 
os Estados Unidos cuja sociedade 
vê com espanto o país trilhar o 
mesmo caminho do endividamento 
a qualquer custo. Esse cruzamento 
de situações complexas, difíceis e 
jamais antes imaginadas dão uma 
dimensão muito grande ao tra
balho que o presidente brasileiro 
poderá desenvolver aqui. Passou o 
momento de afirmar a aventura 
brasileira como um caminho para 
romper o subdesenvolvimento. As 
condições da "economia são hoje 
sensivelmente diferentes daquelas 
existentes na década de setenta. A 
política brasileira também mudou, 
como, de resto, modificou-se o 
cenário das relações internacio
nais. Esse é o pano de fundo da 
visita do presidente Sarney a Nova 
Iorque, que vai chegar à ONU 
depois de uma conversa com o 
presidente da Venezuela. Esse en
contro demonstra que qualquer 
acordo com os banqueiros norte-
americanos começa por uma am
pla consulta aos vizinhos latinos. 


