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deixar acordo da dívida 
BRASÍLIA — O presidente José Sarney admitiu ontem, pela |~ 

primeira vez, que desistiu de negociar a dívida externa e deixará 
isto para seu sucessor. Durante seu governo, o presidente te
ve posições opostas, e sempre radicais com relação à divida: 
experimentou ser o mais conservador dos devedores como no 
ano passado, quando pagou, em dia, USS 17 bilhões, ou ser o 
mais belicoso dos inadimplentes, quando fez a moratória em 
1987, acusando os credores de serem responsáveis pela crise ] 
brasileira. Depois de pagar USS 50 bilhões (inclusive os juros e 
principal que estão sendo pagos este ano), Sarney decidiu apenas ' 
evitar o pior. 

"Adiamos o pagamento de alguns compromissos para preser
var as nossas reservas e dar condições para que o meu sucessor 
possa negociar firmemente, mantendo o fluxo comercial com o 
exterior", disse o presidente no programa ao Pé do Rádio, \ 
gravado em Paris e transmitido para o Brasil pela Radiobrás. "O f 
meu desejo é realmente o de entregar o país em condições que 
o novo presidente possa negociar os seus problemas relativos à 
dívida externa, e resolver os impasses". 

Após rebater as críticas recebidas, de que não manteve conta- • 
tos com as autoridades estrangeiras durante sua viagem, o 
presidente José Sarney enumerou os chefes de estado com os ' 
quais conversou, acentuando que falaram muito sobre dívida 
externa. Para ele, "não há solução para a dívida sem que se 1 
pense, sem que se adote uma solução da diminuição do volume 
do débito e de uma negociação rápida, que não seja somente uma { 
negociação, mas que seja um acordo que solucione o problema". . 
E acentuou: "Entendimentos temos tido muitos, mas preci- , 
samos ter uma estratégia definitiva". \ 

Decisão — O presidente Sarney lembrou em seu programa * 
que a decisão de deixar para seu sucessor a solução pa
ra os caminhos da negociação da dívida externa é uma tentativa • 
de cumprir com o seu dever, pagando alto preço político, mas 
jamais fazendo qualquer concessão à demagogia, recusando 
sempre medidas que são votadas e que significam prejuízo para a ( 
economia. "Vamos vencer. Tenho lutado e vou continuar lutan
do". ; 

Sobre a sua viagem a Paris, Sarney justificou que "um dos , 
deveres do presidente é o dever da representração nacional". 
Lembrou ainda que é convidado do governo francês. "O Brasil 
se faz representar porque não pode ficar ausente numa data que é 
um marco histórico e porque a importância do país não nos 
permite ausentar-nos da cúpula mundial." 

Nível das reservas 
cambiais é mantido 

BRASÍLIA — O governo está mantendo rigorosamente a 
decisão de não deixar cair o nível das reservas em moeda 
estrangeira no Banco Central. Até ontem continuavam suspen
sas, pelo BC, as remessas de lucros e dividendos de empresas 
estrangeiras que operam no país. Nos próximos dias, segundo 
assessores do ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, 
continuará sendo dada prioridade total ao pagamento parcela
do de débitos do país junto a instituições oficiais de crêditoí 
Uma dessas instituições é o Clube de Paris, ao qual o governo 
brasileiro adiou pagamentos no total de US$ 812 milhões, 
vencidos parte no dia 30 do mês passado e parte no dia três 
deste mês. 

O ministro da Fazenda deixou a cargo do BC a decisão 
' sobre o cronograma a ser seguido futuramente para as re-
• messas de lucros e dividendos. Esse cronograma, que o BC 
\ manterá em sigilo, baseia-se no princípio de que o país manate-
- rá em caixa um total de reservas suficientes para pagar quatro 
; ou cinco meses de importações essenciais. 


