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Jornal de Brasília 

Sarney propõe: Brasil 
compra, se pagar menos 

Washington - O presidente .Vise 
Sarney disse ontem, na sessão conjun
ta do Congresso que o Hrasil com 
pruria mais produtos agrícolas e in 
dustriais dos Kstados Unidos se os 
pagamentos de sua divida de 105 
bilhões de dólares lorem reduzidos 

Sarney disse que os pagamentos 
deveriam ser reduzidos antes que «los 
se tarde demais» 

Sarney disse que tem insistido com 
seus parceiros industrializados para 
um esforço que salvaguardasse a 
saúde financeira e a estabilidade no 
mundo ocidental 

Sarney falou em português e disse 
que se o Hrasil reduzisse o superavit 
da balança comercial — de 4.2 bilhões 
de dólares por ano - . nccessariamen 
te o Cais se veria menos apto a trans 
ferir recursos com o pagamento da 
divida 

O discurso na integra, e o seguin 
te 

«Senhores congressistas. 
Será difícil a qualquer politico, de 

qualquer lugar do mundo, recebido 
nesta ("asa resistir a emoção Será 
diticil esquecer as luzes da historia 
que iluminam a tradição deste Con
gresso que viajou da Filadélfia do 
século XVIII e se mantém com uma 
unicu porta He entrada e de saida: a 
vontade do povo eleições livres 

Kste pais enfrentou crises, viveu 
momentos de triunfo e provou muitas 
vezes o gosto amargo do perigo e do 
luto Viveu dias em que soaram as 
trombetas de todas as alegrias e 
momentos em que sangraram la
grimas de todas as tristezas O iníor-
l umo da guerra e as cantigas da paz 

l'm;i coisa não se alterou e resistiu 
a tudo: o Congresso dos Kstados 
l 'nidos 

R preciso recordar o que dizia 
lírogan Quando a Constituição foi 
elaborada, ainda existia a monarquia 
francesa; um imperador romano; a 
liepublica veneziana e uma Republica 
alemã: uma autocracia em São Peters 
burgo um Califa em Constantinopla; 
um imperador revestido num mandato 
celestial em Pequim e um xogum no 
então débil e desconhecido Japão 
Tudo mudou, todos mudaram mas os 
poderes nos Kstados 1'nidos. desde os 
tempos de (leorge Washington na 
Presidência mudaram menos que as 
formas do poder real ainda ha pouco 
tempo existentes no Tibet 

«Todos os Poderes legislativos 
aqui outorgados serão investidos no 
Congresso dos Kstados Unidos, que se 
constituirá de um Senado e de uma 
Câmara de Representantes» 

Com essas palavras lacónicas, os 
fundadores definiram a estrutura das 
Casas legislativas que aqui funcio
nam 

O mundo inteiro loi seduzido pelo 
vosso exemplo Km quantas partes do 
mundo, ao longo destes dois séculos, 
sonhadores heróis, mártires, não 
conjuraram, sonharam enlouquecidos 
pela chama de logo de vossas ideias de 
autogoverno 

Ha duzentos anos meu Pais. o 
Hrasil era uma colónia europeia 
Desde essa época remota os brasileiros 
se sentiram próximos dos Kstados 
Unidos 

Km 1787 o jovem brasileiro .lise 
Joaquim Maia procurava Thomas Jef-
ferson então ministro em Parts, 
pedindo o apoio para a causa da nossa 
independência Dois anos depois. 
Tiradentes. o nosso herói que sonhou 
ver o Hrasil livre e republicano, era 
condenado a forca e esquartejado O 
seu corpo em pedaços foi salgado 
amarrado em postes, exibido em 
horror e crueldade pelas ruas e es
tradas, para amedrontar o sonho da 
liberdade e dizer que ela não nasceria 
naqueles campos 

Sabem os senhores o que os agentes 
ilo Rei encontraram entre os doeu 
mentos que haviam enchido .o coração 
do nosso mártir da loucura santa da 
independência'1 A Constituição dos 
Kstados l1 nidos da America 

Sm antigo parlamentar Deputado 
e senador durante 29 anos O Par 
lamento e minha casa de formação 
politica Rendo minha homenagem ao 
Congresso dos Kstados Unidos, sa
bendo o cpie ele representa Sou grato 
a gentileza desta sessão conjunta do 
Senado e da Câmara Não poderia vir 
a este pais sem esta oportunidade, um 
momento de renovar a te na demo
cracia neste plenário 

Sei que esta calorosa acolhida e 
uma demonstração de amizade ao 
Hrasil 

Recebam minha gratidão, que pes
soalmente renovo ao presidente 
0'Neill e transmito a todos os mem
bros da Câmara de Representantes e 
do Senado, que decidiram honrar me 
com o convite para esta sessão conjun
ta 

O Parlamente uma escola de vida 
publica Ele e maior do que a soma de 
lodos os congressistas A instituição e 
a soberania do povo Aqui se aprende 
a iiivir mais do que talar A ouvir 

«las as vozes, de todos os grupos 
ociais. de todas as emoções, de todas 

as injustiças Aqui se questionam 
todas as decisões e aqui se formam os 
verdadeiros sentimentos do demo 
crata. que podem ser resumidos num 
exemplo lambem vosso: Benjamin 
Franklin o velho Franklin, sem con
dições de assinar a Constituição, al
quebrado aos seus 81 anos. pede a 
Jantes Wilson que leia as palavras que 
escrevera para aquele instante Quais 
eram elas'' 

Quanto mais envelheço tanto 
mais me e dado duvidar do meu jul
gamento, e ter mais respeito pelo jul
gamento dos outros 

Kste e o verdadeiro sentimento do 
democrata Respeitar a opinião dos 
outros A democracia sobreviveu por
que não vive de dogmas, de verdades 
absolutas de inquisições de te Ela 
vive do poder criativo da liberdade de 
opinião de iniciativa, de ter. de 
trabalhar de informar, de crer. de 
descrer de amar e de sonhar 

Si quem sabe o verdadeiro valor da 
liberdade e quem a perdeu K como e 
difícil recupera la 

O Hrasil e um Pais de conciliação e 
dialogo, que pratica a paz O ver
dadeiro nome da paz. e a democracia 
Porque democracia e entendimento e 
a capacidade de encontrar soluções 
fora das soluções de força Por isso 
não ha exemplos de que as demo 
trácias não se guerreiam 

Estou aqui. nos Kstados Unidos, 
atendendo a convite do presidente 
Ronald Reagan que com tenacidade e 
liderança, governa este pais num 
momento em que a i tuação mundial e 

de grandes apreensões 
\ nação de agricultores do século 

XVIII transformou se na nação mais 
industrializada do mundo O pais que 
queria a todo preço evitar 'envolvi 
mentos estrangeiros" converteu se 
numa potência global, com respon
sabilidades planetárias 

Na 2 ' (luerra Mundial, lutamos 
como aliados contra o nazi-fascismo 
\o longo de sua historia o Hrasil ad

mirou a pujança da democracia 
americana, a solidez de suas insti 
unções, o civismo do seu povo e a 
criatividade dos seus artistas, cientis
tas e intelectuais Partindo de ma
trizes culturais diversas crescemos 
juntos Hrasil e Kstados Unidos, no 
horizonte compartilhado de valores 
que provêm da época em que emer
gimos no cenário da historia como 
nações independentes: os valores do 
iluminismo ao qual devemos nossa te 
inquebrantável na razão, na verdade, 
na paz e na concórdia 

Senhores congressistas. 
E representando esse Hrasil que 

aqui estou Venho como presidente de 
um Pais que tem afinidades com os 
Estados Unidos e que. sem humil 
dade e sem arrogância tem a cons
ciência tranquila do seu destino his
tórico e de sua importância como 
oitava economia do mundo ocidental 
Sou representante de um grande povo. 
que vem visitar uma grande nação 
Trago a saudação dos meus com 
patriotas, p sou portador dos votos do 
povo brasileiro, para desejar que este 
pais continue na sua trajetória de 
grandeza que passa obrigatoriamente 
pela justiça 

Hrasil e Kstados Unidos se reen
contram hoje na pratica da demo 
rracia. não sn como o regime justo e 
humano mas também como o mais 
torte e eficaz Atravessamos 20 anos 
de dificuldades institucionais 

Km apenas 17 meses de exercício 
da democracia o poder civil demons 
trou capacidade de agir Tom deter
minação e coragem Ousou acabar 
com a indexação a mentalidade es
peculativa de toda uma geração Cor 
tou a hiperinflação de mais de 200% 
fiara menos de 1 '\ ao mês Fez o Pais 
voltar a crescer a laxas de 8% Criou 
centenas de milhares de empregos 
\ alorizou os salários Lançou a refor
ma agraria Ksta elevando os inves
timentos sociais a 12.5% do Produto 
Interno (fruto, fiara chegarmos ao fim 
do século com níveis de bem estar 
compatíveis aos do Sul da Kuropa 
Restabeleceu a mais ampla liberdade 
politica e sindical Convocou eleições 
para a VssemWeia Constituinte na 
qual votarão 69 milhões de brasileiros, 
mais do que a população de qualquer 
fiais ocidental exceto os Kstados 
l 'nulos 

Tildo isso sem traumas, sem 
violência dentro do lema da Nova 
Republica: conciliação e mudança 

Essa mesma atitude construtiva ins -
pira nossa ação internacional. Cada 

uma das dimensões do Hrasil novo. a 
politica, a económica, a social, deve 
encontrar no cenário internacional, 
uma contrapartida que a reforce e 
favoreça O que visamos e a paz. e a es
tabilidade na ordem politica; o cres
cimento e a expansão na economia: o 
fim da fome. da doença da ignorân
cia da miséria Desejamos ocupar o 
espaço que nos cabe no cenário inter
nacional 

Não viemos aqui. porem, para 
acusar ou cobrar de outros o que não 
fazemos nos mesmos Queremos, ao 
contrario, que nos iulguem por nossas 
Bçnes. pelo que estamos taz.endo para 
atingir cada um dessesobjetivos 

Nossa relação de amizade e coo
peração com dez. vizinhos, ao longo de 
17 mil quilómetros de fronteiras, e a 
contribuição fiara um mundo tecido 
pela arte da negociação Superando 
um passado de rivalidade ou indi
ferença estamos edificando com a Ar
gentina um projeto histórico de in 
tegração e desenvolvimento, ao qual se 
iuntou o Uruguai Rompendo com 
uma visão estreita e deformada da 
soberania, aderimos as convenções in
ternacionais sobre direitos humanos e 
contra a tortura Estamos propondo 
que o Atlântico Sul. entre a America 
do Sul e a Africa seja preservado 
como um espaço de paz. isento de ar 
mas nucleares como ia se fez. corr 
nossa participação no tratado de des 
nuclearização da America Latina 

Fazemos parte do grupo que apoia 
uma solução negociada e pacifica para 
a América Central e adotamos legis
lação com sanções efetivas contra o 
apartheid. Simos uma Nação mestiça 
e a segunda Nação do mundo de cor 
preta depois da Nigéria Praticamos 
uma democracia racial exemplar 

Estamos irmanados na tarefa de 
reconstruir o Pais Deparamo nos en
tretanto com uma seria limitação — o 
volume de recursos que a economia 
brasileira vem transferindo cada ano 
— . a fim de atender ao serviço de uma 
divida externa pesada O volume des
sas transferências alcançou, no ano 
passado uma quarta parte de nossa 
poupança interna bruta K evidente 
que não poderemos crescer ao ritmo 
necessário e desejado se continuarmos 
assim 

Trata se de uma conta simples 
Para crescer precisamos aumentar 
importações e a taxa de investimentos 
\o lazê lo estaremos adquirindo mais 

produtos agrícolas e industriais de 
nossos principais parceiros comer 
ciais sobretudo do maior deles — os 
Kstados Unidos da America Ksta-
remos assim contribuindo, na medida 
de nossa demanda por importações. 
para reduzir o deficit comercial deste 
Pais , 

O Hrasil tem potencialidades para 
essa cooperação Mas com isso, es
taremos também reduzindo nosso sal
do comercial com o exterior O Hrasil 
tem muni ido nos últimos anos um sal
do de comércio correspondente a cerca 
de metade de suas exportações Km 
termos relativos pouquíssimos países 
têm alcançado tal desempenho mas 
com este saldo temos atendido ao ser
viço da divida Ao reduzi lo através do 
aumento de importações estaremos 
necessariamente diminuindo nossa 
capacidade de transferir recursos para 
o pagamento de nossa divida Km 
outras palavras: teremos que passar a 
pagar menos por algum tempo, para 
podermos importar mais Simente as
sim poderemos assegurar, o ritmo de 
crescimento almejado, e. no médio e 
longo prazos a reintegração do Pais 
na economia internacional sem crises. 
choques ou sobressaltos, e cumprir 
com o inalienável compromisso que 
temos eom nosso povo A America 
Uitina não [iode sobreviver com a 
miséria dos salários de 25 dólares por 
mês Dessa criminosa injustiça nasce o 
caldeirão social, a revolta e a sedução 
da violência 

Temos proposto insistentemente, 
nos foros apropriados, um esforço 
conjunto de credores e devedores Os 
«spreads» elevados que os bancos 
cobram e o alto nível das taxas de 
juros reais impedem os paises de 
vedores de crescer e assim, de verem 
reforçada sua capacidade de paga 
mento \ instabilidade dos juros e as 
llutnações do câmbio os impedem de 
planejar seu desenvolvimento eco 
nômico e social, ja que não podem es
timar a quanto montarão seus com
promissos financeiros e suas respon
sabilidades sequer no semestre se
guinte quanto mais no ano seguinte 

K indispensável promover um en
tendimento entre os lideres de paises 
credores e devedores para reduzir o 
montante dos pagamentos atualmenle 
desembolsados Assim, os segundos 
poderão voltar a absorver mais mer
cadorias dos primeiros, contribuindo 
com seu próprio crescimento para o 
relançamento e a normalização da 
economia mundial De nossa parte, 
continuamos prontos a engajar-nos 
nessa empreitada contunta Mas não 
podemos esperar ate que seja tarde 
demais Temos instado nossos par
ceiros dos paises industrializados, a 
empreendermos juntos, e desde ja. es
se esforço em prol da saúde e esta
bilidade financeiras do mundo oci
dental 

No tema maior da redenção do 
homem da miséria e do sofrimento, 
reconheço não ser muito o que po
demos fazer fora de nossas fronteiras 
A prioridade do meu governo tem sido 
o esforço de resgatar a principal de 
nossas dividas a divida social e moral 
que temos comos brasileiros. Nãoobs-
tante, estamos dispostos a trazer nos
so aporte para ajudar a superar as dis
paridades de riquezas, a combater a 
doença e a ignorância e a colaborar 
em erradicar o trafico de drogas 
Retomo aqui o apelo que lancei da 
tribuna das Nações Unidas no sentido 
de que se empreende uma luta de 
finitiva fiara lazer desaparecer o 
flagelo da fome da face da terra. 

Smhores congressistas. 
Em todas as dimensões da ordem 

mundial o Hrasil e um fator de es
tabilidade e de paz de conciliação e 
de equilíbrio- Simos urnHNia^aifc 
soma. que não desagrega. Um Pais 
que não traz. problemas, mas soluções 

Nossa capacidade de dar respostas 
próprias aos desafios ficou demons
trada na transição pacifica para a 
democracia, no combate não-recessivo 
a inflação 

Confiamos em nossas próprias for
cas, sem ignorar que lambem depen
demos, como todos em gTtaus distin 
tos de forças e condições derivadas do 
sistema internacional 

(I Hrasil tudo tem para dar certo 
Tem todas as condições para. a curto 
prazo, dar o salto para o pleno desen
volvimento 

Existem no Pais amplas oportu
nidades de investimento, que con
tinuam abertas à iniciativa do inves
tidor nacional privado e do investidor 
estrangeiro Alem de uma economia 
robusta da abundância de matérias 
primas de mão de obra de uma infra 
estrutura moderna, o investidor en
contrara uma adequada legislação 
sobre o tratamento do capital estran
geiro Nossa lei. sobre ser equânime e 
flexível. tem presidido com êxito por 
mais de 20 anos ao importante re
lacionamento com aquelas empresas 
que nos aportam do exterior seus 
recursos de capital, sua tecnologia e 
sua capacidade gerencial Kste tem 
sido um relacionamento estável .trans • 
parente e confiavel que. com a re
tomada do crescimento da economia e 
da estabilidade politica e social de que 
agora desfrutamos, voltara a atrair, 
estou seguro, fluxos crescentes de in
vestimento para participar no desen
volvimento de nossa riqueza 

0 êxito brasileiro não deve ser visto 
como uma ameaça a ninguém K. ao 
contrario, uma vitoria para todos os 
que crêem no valor positivo do tra
balho humano para superar o atraso e 
o subdesenvolvimento. K uma vitoria 
da democracia 

O sucesso do Hrasil será a con
sagração dos valores ocidentais de 
uma democracia pluralista e parti 
cipativa de uma sociedade livre e 
aberta, de uma economia de mercado 
criativa, onde a liberdade económica 
da iniciativa privada constitui a ga 
rantia da liberdade politica e o carro-
chefe do desenvolvimento económico 

Desejamos firmemente um nivel 
alto de cooperação com os Kstados 
Unidos, pais que primeiro reconheceu 
nossa independência e ao qual es
tamos ligados por vinculos culturais, 
políticos e económicos 

Cooperação que une uma super
potência de interessas globais a uma 
nação latino americana que emerge 
fiai a o desenvolvimento e para as
sumir maiores responsabilidades no 
mundo Para que essa relação se con
solide e enriqueça e preciso haver, em 
cada um dos lados, maturidade para 
encarar como naturais as dificuldades 
do percurso respeito para com os 
legítimos interesses e pontos de vista 
do outro permanente disposição para 
o dialogo e para o entendimento 

Essa vem sendo nossa tradição, e 
nossa pratica no presente, e nossa ex
pectativa para o futuro» 

Sarney terminou seu discurso em 
inglês, lembrando um poema de V\alt 
Whitman sobre o Hrasil e pedindo, em 
português que Deus abençoasse os 
Kstados Unidos e a America 

J 


