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11 Duas cartas, uma subscrita pe
lo presidente José Sarney e outra 
pelo governador Miguel Arraes, 
{desenham o sombrio perfil de nosso 
"ais, reclamando providências. 

O primeiro documento foi diri-
ido ao presidente da França, 
rançois Mitterrand, embora os 
ais destinatários fossem todos os 

articipantes da reunião de cúpu-
a, em Paris, dos sete governantes 
e nações detentoras dos mais ele-
ados produtos internos brutos. 

A carta, que teve ampla reper-
ussão na imprensa francesa, me-
jecendo inclusive editoriais de pri-
eira página, assinalou o fato de 

úe as desigualdades entre as na-
iões se acentuam, na medida em 
ue um grupo reduzido de países 
celera suas conquistas materiais 
intelectuais, enquanto a imensa 
aioria da humanidade é çresa da 
i s é r i a e d a s c a r ê n c i a s 

undamentais. 
Salientou que, em nome da in-

jerdependência, trata-se de eterni-
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zar uma ordem internacional que 
nos relega, em realidade, à depen
dência — onde os mais pobres são 
reduzidos paradoxalmente à con
tingência de financiar os mais ri
cos, tornamo-nos exportadores de 
capital líquido. 

É possível que essas palavras 
não tenham emocionado nem mo
dificado a atitude das grandes po
tências, que devem achar natural 
essa desigualdade entre as nações 
— e suas conseqüências. Em todo 
caso, a repe^cusão valeu como avi
so, e o documento em si mesmo co
mo reflexo de uma atitude mais al
tiva que vai amadurecendo na 
América Latina. 

A outra carta, do governador 
pernambucano ao candidato de seu 
partido, deputado Ulysses Guima
rães (PMDB), à Presidência da Re
pública, é também um brado de 
alerta contra a situação de desi
gualdade interna. Por isso afirma 
que o desafio maior agora é mudar 
a situação econômica e social do 
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Brasil, pois a renda nacional foi 
fortemente concentrada e o salário 
real do trabalhador se vem redu
zindo há décadas. 

Em seu conceito, país moderno 
é um país sem miséria. Informa 
que em Pernambuco existem cerca 
de 18 mil localidades onde a coisa 
mais importante a fazer seria uma 
cisterna comunitária para as pes
soas beberem água limpa. 

Observa que o País não tem 
moeda, substituída por artifícios 
contábeis e pelo dólar, correndo o 
risco de ser apenas um território 
em que moramos. "Isso é a negação 
do que historicamente buscamos: a 
construção brasileira". 

A carta é um trabalho sério, 
que procura colocar no seu leito 
adequado a campanha eleitoral. Se 
o seu partido, ainda o maior de nos
sa vida política, enveredar por aí, 
ressurgirá a esperança de que os 
debates adquiram consistência. E 
assim os grandes problemas terão 
vez e voto. 


