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O recado de Sarney - B SET WS 
Está ainda no Itamaraty, em fase final 

de elaboração, o discurso que o presidente 
José Sarney vai proferir na abertura da 
Assembléia-Geral das Nações Unidas. Da 
chancelaria ele vai ao Palácio do Planalto, 
para o que os diplomatas chamam de 
"polimento". Ou seja, o presidente e seus 
assessores mais próximos vão fazer cortes e 
acréscimos, sob orientação direta do chefe 
do governo, e buscar um bom resultado 
final. 

O presidente Sarney gosta que os dis
cursos expressem fielmente seu pensamen
to. Por isso, ele mexe nas minutas queo 
Itamaraty, como órgão adequado, tem 
preparado. Na visita oficial ao Uruguai, por 
exemplo, não só alterou bastante uma 
oração preparada pelo Itamaraty como 
decidiu ele mesmo redigir um dos discursos 
que proferiu no país vizinho. 

Ao discurso da ONU Sarney vai de
dicar, certamente, um carinho todo es
pecial. Ele sabe que se apresenta, abrindo 
a Assembléia-Geral, em nome de um pais 
importante da América Latina e do Ter
ceiro Mundo. E sabe que sobe à tribuna das 
Nações Unidas com a legitimidade que fal
tou, por exemplo ao seu antecessor, o 
general João Figueiredo. Sarney se con
sidera, com razão, (juntamente com os dis
sidentes mais ilustres do PDS. como 
Aureliano Chaves e Marco Maciel) peça 
fundamental, no jogo que desmontou o 
regime anterior, montou a Aliança De
mocrática e depois de buscar o apoio das 
ruas ganhou o poder pela via indireta, única 
fórmula permitida até então. Com seus 

companheiros da Aliança o presidente , 
cobriu-se de legitimidade nos palanques, 
credenciou-se à admiração nacional pela 
dignidade com que atuou no martírio de 
Tancredo Neves e vem obtendo níveis bas
tante positivos de popularidade. Ele falará 
na ONU nessa condição e isso distingue sua 
fala da proferida pelo ex-presidente Fi
gueiredo. 

Sarney exaltará os 40 anos das Nações 
Unidas, reafirmará a confiança brasileira 
no papel da organização e estimulará o per
feito funcionamento de seus mecanismos. 
A dívida externa será tema certo e impor
tante do discurso e Sarney poderá apro
veitar a excelente oportunidade para traçar 
um contorno mais nítido da posição firme 
que a opinião pública brasileira está es
perando no trato desse assunto. O Brasil 
não pretenderá falar em nome do Terceiro 
Mundo como um bloco, até porque há 
situações curiosas. Para ficar só em um 
exemplo, o Gabão, na África,praticamente 
não possui divida externa. O presidente, 
quando muito, poderia caracterizar o Brasil 
como um País cuja dívida reúne diversos 
pontos de identidade côm vários outros 
parceiros Latino-Americanos. 

Democracia, Contadora, África do Sul, 
Oriente Médio, Malvinas, são outros itens 
que Sarney não deixará de ferir. Existe 
uma certa curiosidade em saber se ele 
reafirmará o desejo brasileiro, expresso 
pela Nova República na palavra do chan
celer Olavo Setúbal, de finalmente encarar 
a União Soviética como uma superpotên-ú 
cia. i 


