
i nega que 
suspendem moratória 

£ Caracas — O presidente José 
Sarney negou ontem a possibilidade 
de o Brasil vir a suspender a mo
ratória e voltar a pagar os juros da 
divida externa. De acordo com o 
Presidente da República, "nossa 
posição é a mesma. Não aceitamos 
que nos seja imposta uma condição 
prévia de um acordo com o FMI 

^ 4 para acertarmos com os credores 
uma forma para pagamento da 
divida". 

,^p A afirmação de Sarney foi feita 
^Sontem, em entrevista coletiva con-
^O^cedida no Circulo Militar, em 
*OCaracas. A possibilidade de sus

pensão da moratória foi atribuída a 
UJjdeclaração feita pelo ministro Bres-
Qser Pereira, da Fazenda, em 

Brasilia. 
•—S Sarney, ainda sobre a questão da 
J^jjiivida externa, disse que o Brasil 
ZSrâo pode ' 'aceitar passivamente que 
[OCas taxas de juros subam, como o-
JCXorreu no passado, a mais de 20%, 
f^feumentando nossa divida violen

tamente". O Presidente questionou 
também a possibilidade de os países 
devedores resgatarem seus com
promissos internacionais diante da 
posição dos credores:"Como pagar 
nossas dívidas, se nos fecham mer
cados através de medidas prote
cionistas?" 

Ao concluir a abordagem da 

divida, Sarney afirmou que em vista 
desses problemas comuns, os países 
da América Latina têm necessidade 
de tomar decisões conjuntas. 
Segundo o Presidente, "é necessário 
aumentar os níveis de intercâmbio 
entre os países do continente e tor
nar realidade a criação de um Mer
cado Comum Latino-Americano, 
que possibilitará à América Latina 
desfrutar dos benefícios do desen
volvimento". 

Soluções 
Sarney propôs ainda "soluções 

definitivas, não paliativas, para o 
problema do endividamento re
gional". Este tema, segundo o 
Presidente da República, "obr 
viamente será dominante na 
reunião dos oito presidentes do 
Grupo do Rio — México, Colôm
bia, Panamá, Venezuela, Brasil, 
Uruguai Peru e Argentina. A 
reunião do grupo será realizada em 
Acapulco, México, em 27 e 28 de 
novembro. Nela, o Brasil defenderá 
uma posição "que englobe as par
ticularidades de todos os países" 
que assim formarão uma frente 
comum ante os credores. 

Após a entrevista, Sarney e o 
presidente Jaime Lusinchi, da 
Venezuela, viajaram ao sul do país 
para visitar a usina hidrelétrica Del 
Guri. 

Mudanças têm avaliação final 
Memélia Moreira 
Enviada especial 

Caracas — O presidente José 
S arney inicia a semana convocan
do os técnicos do Governo para a 
última análises da reforma ad
ministrativa, que deverá extinguir 
cerca de oito ministérios. O Pre
sidente da República não tem con
versado com ninguém sobre quais 
ministérios serão atingidos. Mas, 
particularmente, seus assessores 
citam os da Irrigação, da Previ
dência Social (que será vinculado 
ao Ministério da Saúde) e até o da 
Ciência e Tecnologia,, 

Além das reuniões técnicas e in
dependentemente do apoio que vier 
a ter de seu partido — o PMDB 
— S arney deverá manter contatos 
com políticos de todos os partidos, 
até mesmo da oposição. Na noite 
da recepção da embaixada bra
sileira em Caracas, na sexta-feira, 
assessores do Presidente da Re
pública acenavam com a possi
bilidade de Sarney procurar pes
soalmente alguns líderes oposi
cionistas, porque ele continua per
seguindo a idéia do pacto nacional. 

Este pacto, no entendimento do 
Presidente, é mais do que neces
sário. Ele é vital. Sarney, na en
trevista coletiva concedida ontem 
em Caracas, recusou-se a respon
der qualquer pergunta envolvendo 
problemas internos brasileiros, 

mas deixou claro que o Brasil (ele 
citou a América Latina em geral) 
vive uma série de dificuldades em 
decorrência do problema econô
mico. E o problema econômico "se 
agrava, desemboca em problemas 
sociais que atingem problemas 
políticos; problemas políticos que 
atingem problemas sociais". 

Estabilidade 
O Presidente quer garantir a es

tabilidade institucional e tem se 
referido à questão com muita in
tensidade nestes últimos dias. Daí, 
Sarney não tem a menor intenção 
de desistir da busca do entendi
mento. Mas faz questão absoluta 
do apoio peemedebista. "Ê uma 
questão de honra", disse o Pre
sidente da República, referindo-se 
à necessidade de apoio deste par
tido. 

S arney está sendo informado da 
reunião dos governadores e das ar
ticulações do deputado Ulysses 
Guimarães. Seu filho, deputado 
Sarney Filho (PFL-MA), tem con
versado com o Presidente sobre o 
assunto, durante estes dias. Mes
mo fora do País, Sarney acom
panha todas as reuniões e recebeu 
relatos oficiais sobre as articu
lações feitas. Com base nestas ar
ticulações, ele promoverá a reforma 
administrativa, que no seu enten
der tornará a máquina adminis
trativa mais ágil e, principalmente, 
se transformará em reforma po 
lítica. 

"Compromisso de Caracas" 
Caracas (Da enviada especial) 

— A visita do presidente S arney à 
Venezuela se encerrou com a as
sinatura do «Compromisso de 
Caracas». Sarney eLusinchi subs
creveram o documento na Hi
drelétrica Delguri, no sul do País. 
O texto do documento foi elabo
rado na noite de sexta-feira, por 
sugestão do ministro Abreu Sodré, 
das Relações Exteriores, e traz 
uma declaração de intenções dos 
governos venezuelano e brasileiro, 
no sentido de que os dois países 
devem explorar todas as formas 
para ampliar as relações bilaterais. 

«Queremos dar passos auda
ciosos», diz o Compromisso de 
Caracas, reafirmando a necessi
dade dos países de América Latina 
em manter unidade. Os presidentes 
José Sarney e Jaime Lusinchi se 
comprometem também a corrigir 
as falhas nas relações comerciais, 
intensificando a troca de produtos. 

Novidade 
. A assinatura do Compromisso de 

Caracas foi a grande novidade da 
viagem. O ministro Abreu ;: Sodré 
entendeu que ela teria um co-
roamento se os dois presidentes 
firmassem este acordo, justamente 

nas proximidades da fronteira en
tre os dois países, onde se localiza a 
hidrelétrica. 

Elaborado durante a recepção 
oferecida pelo presidente Sarney a 
seu colega venezuelano, na em
baixada do Brasil, o documento foi 
redigido à mão — o ministro das 
Relações Exteriores não encontrou 
uma máquina de escrever na casa 
do embaixador brasileiro na Ve
nezuela — só ontem, de manhã, 
depois que os dois presidentes con
cordaram com os termos. 

Depois de elaborar o documen
to, o ministro Sodré procurou o 
ministro das Relações Exteriores 
da Venezuela para acrescentar al
guns detalhes. Mas o ministro já 
havia se retirado da recepção. 

Sodré admitiu que documentos 
desta natureza não encontram 
difilculdades na sua elaboração, 
«porque nós temos pontos de vista 
comuns e praticamente não diver
gimos em nada, quando se trata de 
grandes temas». E um dos grandes 
temas do compromisso é exata
mente a concordância na neces
sidade de ampliar o intercâmbio 
comercial entre Brasil e Venezuela. 
(M.M). 


