
Sarney realça 
posição de 

• j 2 4JUT tSSŜ í 
independência 

y "O Brasil hoje tem uma posiçã^-í 
internacional de respeitabilidade^^ 
Hoje, o mundo sabe que o Brasil nã^'.-
é tutelado por ninguém e que a nossa-- ̂  
posição de independência e sobe
rania será exercida dentro dos in->' } 
teresses do povo brasileiro•", de-C ,1:, 
clarou ontem sa tarde o presidente 
José Sarney, perante uma comitiva^,!; 
de deputadosÍ vereadores e líderes ^ f 
empresariais e de trabalhadores.» ; í 
recebidos em audiência no Palácio do ÍTí 
Planalto. % ; 

Em companhia do deputado es- íLj 
tadual Luiz Carlos Santos, prèsi- "^3 
dente da Assembléia Legislativa de 
S ão Paulo, e do secretário de Estado 
dos Negócios Metropolitanos, tam
bém de São Paulo, ex-deputado Al
mino Afonso, a comitiva composta 

, por 4 7 pessoas esteve com Sarney às 
17h2(). Todos foram levar solida
riedade à Presidência da República, 
pelas posições assumidas por Sar
ney na Assembléia-Geral das Na
ções Unidas.especialmente na ques
tão da divida externa e da soberania 
nacional. O deputado Fernando 
Moraes, da comitiva, presenteou 
Sarney com um exemplar do seu 
mais recente livro, Olga, uma judia-
comunista entregue por Vargas à 
policia de Hitler. 

Com o povo 
Depois de ouvir os discursos do 

deputado Luiz Santos e do secre
tário Almino Afonso, todos de 
eleogios à posição de Sarney, o 
presidente da República afirmou que 
essa postura está inteiramente em 

; sintonia "com os anseios, as es
peranças e o desejo de todo o povo 
brasileiro". E lembrou a posição in
ternacional de respeitabilidade que o 
Brasil da Nova República tem hoje 
no contexto internacional. 

— O Mundo sabe hoje que o 
Brasil não é tutelado por ninguém e 
que a nossa posição de independên
cia e de soberania será exercida den
tro dos interesses do povo brasileiro. 
A posição brasileira de firmeza con
seguiu já hoje modificar o tratamen
to internacional e a visão sobre o 
problema da dívida externa, como 
não sendo um problema apenas de 
natureza financeira, de simples con
tabilidade bancária, mas um pro
blema político de profundidade que 
afeta a vida das nações de toda a 
América Latina, condenada de certo 
modo a um encargo insuportável, 
disse Sarney. 

Sarney acrescentou que o pro
blema dos juros da díviaa externa 
dos países latino-americanos — hoje 
superior a USí 360 bilhões — é 
muito sério. E citou como exemplo o 
caso brasileiro. "Só de juros te
ríamos que pagar, em quatro anos, 
um juro de US * 50 bilhões, só do ser
viço da nossa dívida externa, quan
do ao mesmo tempo nos defron
tamos com problemas de natureza 
social graves. 

Em seguida, Sarney disse ainda 
aos parlamentares, vereadores e 
líderes de classe, que os seus sete 
meses de governo têm sido árduos. 
Que a missão que recebeu é das « 
•mais difíceis já entregue à um I 
político neste Pais. J 


