
Um dissidente 
reformista 

Madri — O presidente em 
exercício, José Sarney, que 
prometera a si mesmo uma 
"vice-presidência discreta' \ 
confessou ser um homem do 

u» "centro reformista", êm de-
| j | clarações publicadas no último 
^~" número da revista espanhola 
&4 "Cambio 16". "Creio que le-
^£ gitimamente os dissidentes do 
^ PDS ocupam o espaço do centro 
e i reformista", afirmou. 
^ ^ >' Sarney diz na entrevista não 

arrepender-se de ter abandonado 
ypo PDS. "Havíamos chegado a 
•;èm limite dentro dooficialismo: 

^•'fie permanecêssemos na confor
tável posição do imobilismo, 
deixaríamos o País caminhar 
.|>ara um retrocesso político de 

- j c o n s e q ü ê n c ias imprevisíveis, 
com um candidato (Paulo Maluf) 
que o povo não queria e a Nação 
não desejava nem aceitava". 

i J Para Sarney, hoje se vê que 
, -os dissidentes do PDS "agiram 

;> bem", pois deram uma "valiosa 
^^contribuição para que a tran-

"ísição realize-se de maneira 
pacífica". 

Sobre a situação de corrup
ção existente no Brasil, o pre
sidente em exercício afirma que 
;"nenhum país pode conviver 
saudavelmente com a corrupção, 
mas esse é um tema que diz res
peito à justiça, cujo livre exer
cício o governo deve garantir". 

Com relação a dívida externa 
brasileira, Sarney afirma que 
"há um consenso no pais sobre o 
fato de que a dívida não pode ser 
paga com o sacrifício do bem-
estar do nosso povo nem com a 
abdicação de nossa soberania. 
!Àlém disso — prossegue — não 
podemos concentrar todo o es
forço do país para pagar e ser
viço da dívida e não falar da 
amortização âo capital. Um 
^governo respaldado pela opinião 
pública e legitimado por um 
processo de eleição terá auto* 
ridade a nível internacional para 
^negociar em outros termos que 
não sejam de absoluta impo
sição; com os quais negociou-se 
late agora". 


