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Sarney destaca papel 
da integração latina 

- 3 AGO 198f 
latino americana m 

A integração 
como forma de superar a crise que 
os países da região estão atraves
sando foi o ponto central do pro
nunciamento do presidente José 
Sarney, ontem, no Clube Naval, 
durante almoço que foi oferecido ao 
chefe do governo brasileiro por 22 
embaixadores da América Latina e 
Caribe. 

"Não podemos ficar de costas 
uns para os outros", afirmou o pre
sidente Sarney, ao lembrar que du
rante muitos anos essa foi a políti
ca externa adotada no continente. 
Em resposta, ele ouviu do embai
xador da Guiana, Hubert Olliver 
Jack, que como decano falou em 
nome dos diplomatas presentes, 
que "o Brasil não está sozinho", e 
destacou a cooperação regional. 

Sarney iniciou sua fala lem
brando que reforçar, ampliar e di
versificar os laços do Brasil com os 
países da região sempre foi a meta 
prioritária de seu governo. Afir
mou também, que a América Lati
na atravessa hoje uma das maiores 
crises de sua história e disse que a 
dívida externa da região chega a 
420 bilhões de dólares, "ao passo 

êue as taxas do Produto Interno 
ru to caminham em sentido 

decrescente". 
Esse quadro, segundo Sarney, 

faz com que os problemas sociais se 
avolumem "colocando sérios riscos 
para a estabilidade de nossos paí
ses". Acrescentou que a transfe
rência de vultosos recursos deixa 
esses países sem dinheiro para 
atender "às crescentes e justas de

mandas da sociedade". 
Sarney advertiu, ainda, que 

"paira sobre a região a ameaça de 
se ver marginalizada do processo 
de modernização por que passam 
atualmente as economias mais 
avançadas". Em seguida, Sarney 
defendeu uma economia de conjun
to para os países da região como 
forma de integração na busca do 
equilíbrio e desenvolvimento har
moniosos para todos. 

Em seu pronunciamento, Sar
ney disse que a integração consti
tui, mais que tudo, num projeto po
lítico e afirmou que muito do que 
está ocorrendo hoje, com a aproxi
mação maior entre os países latino-
americanos, se deve ao esforço de 
fortalecimento das instituições 
democráticas. 

Ao final de seu pronunciamen
to, o presidente Sarney lembrou 
que faltam poucos meses para ele 
deixar o governo. E acrescentou 
que continuará a trabalhar para 
que os ideais latino-americanos 
permaneçam como prioridade nú
mero um no universo diplomático 
do Brasil. 

"Minha voz não deixará de se 
fazer ouvir para que o rumo hoje 
traçado não sofra desvios", e con
cluiu dizendo que estará pronto pa
ra "prestar o concurso de minha 
experiência dos problemas da re
gião, com o mesmo entusiasmo com 
que nestes anos de governo me de
diquei à causa da verdadeira inte
gração ao Brasil com a América 
Latina". 
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Ao lado do embaixador da Guiana, Sarney fala aos diplomatas 


