
Sarney: Brasil busca 
aproximação com EUA 

Ica (Peru) — O presidente José 
Sarney afirmou quarta-feira à noi-

. te que Brasil e Estados Unidos es
tão procurando solucionar suas di
vergências com uma agenda positi
va de relacionamento. Este traba
lho, que o presidente Sarney afir
mou não ter conseguido durante o 
mandato de Ronald Reagan e está 
se concretizando com George Bush, 
é uma preparação prévia "para 
que o próximo presidente encontre 
um terreno internacional bem me
lhor que nós encontramos". 

Sarney falou ainda sobre nar
cotráfico e sua participação no 
Grupo dos Oito. A seguir, os princi
pais trechos da entrevista do 

• presidente; 
Narcotráfico: "Nós, no Bra

sil, temos hoje acordo de coopera
ção bilateral com todos os países da 
Amazónia e também acordos de in
tenção com o Paraguai, Argentina 
e Uruguai, ao mesmo tempo que 

, , . participamos de várias reuniões 
multilaterais sobre o problema de 
controle às drogas. O que estamos 
fazendo neste setor, no que corres
ponde à vigilância de fronteiras e 
evitando que traficantes de outros 
países, onde está sendo realizado o 
combate ao narcotráfico, possam 
utilizar o território brasileiro. 
Também o programa que estamos 
fazendo através da Polícia Federal 
de erradicação da plantação, ali 
perto de Roraima, ao mesmo tempo 
que o controle de substâncias quí
micas, tem sido feito com o maior 
sucesso". 

Reintegração de Cuba a OEA: 
"Esse é um problema que des

de a primeira reunião do Grupo dos 
Oito eu tenho defendido. Eu acho 
que nós precisamos normalizar a 
situação na América Latina e ela 
não se concretizará enquanto nós 
não tivermos também resolvido is
so dentro da própria América Lati
na, para que se possa resolver es
ses problemas através do diálogo. 
Nós estamos entrando no Século 
XXI e não podemos, em um ano em 
que toda a América do Sul é consti
tuída de democracias, que nós te
nhamos ainda qualquer resquício 
de colonialismo' . 

Sarney: fim ao colonialismo 

Avaliação do Grupo dos Oito 
"Eu aco que foi uma tarefa fas

cinante no Grupo dos Oito. Consi
dero que obtive uma participação 
patriótica na formação do Grupo 
dos Oito. Sem a presença do Brasil, 
ele não teria a importância que 
tem hoje. E sobretudo, hoje, o Bra
sil, é um País integrado à América 
Latina. O Brasil é um País que es
tá de mãos dadas com a América 
Latina. 

Relação Brasil-EUA 
"Eu acho que o presidente 

Bush, embora palidamente, melho
rou a direção das relações dos Esta
dos Unidos com a América Latina. 
Eu, desde Tóquio, t inha proposto 
ao presidente Bush uma agenda 
positiva e não uma agenda negati
va, que nós tratássemos do assunto 
que nos unissem, e não assuntos 
para aprofundar divergências. A 
mesma proposta t inha feito ao pre
sidente Reagan e, evidentemente, 
essa proposta não teve uma respos
ta imediata, uma resposta positi
va, porque nós passamos os mes
mos problemas, abertos como o da 
informática, do aço e tantos outros. 
Agora, com relação a Bush, ele es
tá procurando construir essa agen
da positiva, em primeiro lugar pro
curando solucionar as nossas 
divergências". 


