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Depois de garantir que não 
haverá mudanças no seu Ministério, 
em função dos resultados eleitorais, 
amplamente favoráveis ao PMDB. 
o presidente José Sarney voltou a 
advertir ontem, que os altos encargos 
da divida externa, a inflação, a 
recessão e a miséria são as grandes 
ameaças aos programas de esta 
bilização desenvolvidos pelos paises 
da América Latina. "A força do pais 
e a nossa grande arma nas nego 
ciações. com os bancos credores", 
acrescentou. 

O presidente da Republica fez 
esses comentários durante entrevis 
ta que concedeu, ontem, no Palácio 
do Planalto, aos correspondentes 
estrangeiros de jornais e TVs do 
México. Alemanha. Itália. Por
tugal. Uruguai. Venezuela. Canadá. 
Colômbia e Argentina. Ele chamou 
a atenção para a ampliação das 
relações comerciais com paises 
africanos, com a Argentina e a 
Alemanha. este último o maior 
cliente brasileiro do Mercado Co 
mum Europeu. 

Ao iniciar a entrevista. José 
Sarney fez uma breve exposição 
sobre as c o n q u i s t a s do Plano 
Cruzado, "etapa importante no 
processo de modernização econô 
mica e consolidação das instituições 
políticas". Lembrou que as eleições 
do ultimo dia 15 encerram a pri
meira etapa do processo de de 
mocratização que se dá na con 
vocação da Assembléia Nacional 
Constituinte. "Quase 95% dos 
eleitores brasileiros compareceram 
às urnas, mostrando a grande par 
ticipação dos 70 milhões de eleitores 
(2" pais do mundo ocidental em 
números de eleitores!". 

Para o presidente José Sarney, 
os resultados eleitorais de 15 de 
novembro devem ser creditados ao 
programa de governo da Nova 
Republica e não ao PMDB. partido 
que. ao lado do PFL. forma a Alian
ça Democrática. "Foi a mais ex 
pressiva vitória dos últimos tem 
pos" . salientou o presidente. " O 
governo — frisou — deverá fazer 
mais de dois terços do Congresso 
Nacional e a totalidade dos gover
nos estaduais. O PMDB é o maior 
partido do Aliança, sendo predo 

. minanté no governo e continuará a 
manter essa posição. A Frente 
Liberal e o segundo partido e con
tinuará a ser o segundo partido. As 
eleições mostram o apoio do povo à 
consolidação do projeto político 
brasileiro", arrematou. 

"Quer dizer que podemos des 
cartar futuras modificações no 
ministério?", perguntou um repor 
ter. exigindo uma resposta mais 
conclusiva do presidente, que não 
vacilou em responde Ia. "Sim. O 
ministério e um ministério politico e 
o resultado da eleição é justamente 
a projeção do que o governo re 
presenta em termos políticos. Se ele 
teve êxito no pleito, com o atual 
ministério, não há porque ás elei 

ções possam significar mudanças 
numa composição de forças que 
ajudou a construir essa vitoria". 

"As modificações que faremos 
não representam, propriamente, 
uma alteração nos rumos do Plano 
Cruzado", afirmou o presidente 
José Sarney, ao grupo de corres 
ponden te s e s t r ange i ro s . " S ã o 
corrigendas das distorções., pois 
nada que se faz é perfeito, dai o 
plano de estabilização precisar de 
algumas correções para consolidar 
suas conquistas", arrematou. 

"E qual será o comportamento 
do Brasil em relação aos paises 
vizinhos"? perguntou um repórter 
referindo se à futura visita que o 
presidente argentino. Raul Alfon 
sin. fará a Brasilia, brevemente. 
"Temos procurado estreitar nosso 
relacionamento com os paises vi 
zinhos de modo que o Brasil pudes 
se se integrar cada vez mais nas 
relações bilateriais da América 
Latina", respondeu Sarney. 

Divida Externa 

Por outro lado. José Sarney 
afastou qualquer possibilidade de o 
Brasil assumir uma postura uni 
lateral na negociação de sua divida 
externa — US$ 105 bilhões — . mas 
observou que o pais mantém a ex 
pec t a t i va de enviar apenas o 
equivalente a 2.5% do Produto In
terno Bruto ao exterior. " É impos
sível para qualquer pais desenvol 
vido ou subdesenvolvido, aceitar ai 
tos encargos dos serviços de suas 
dividas externas, pois sabem todos 
que se chegarmos a ter problemas 
sociais na America Latina, inevi
tavelmente eles desembocarão em 
problemas sociais e depois poli 
ticos. E assim, a divida externa do 
Terceiro Mundo, como disse nas 
Nações Unidas — recordou — ter
minará por ser paga não só com a 
fome do povo. mas com a sorte das 
instituições democráticas' ' . 

Quanto às pressões dos Estados 
Unidos para a abertura do Brasil à 
prestação, exigindo maior flexi 
bilidade na Lei de Informática. Sar 
ney declarou à proporçção que o 
Brasil cresce e tem uma presença 
maior no mercado internacional, e 
natural que comece a enfrentar 
dificuldades de concorrência, com 
alguns de seus parceiros do mundo 
inteiro. Nós devemos encarar esses 
problemas como uma decorrência do 
crescimento da presença brasileira 
hoje no mercado internacional e 
vamos defender nossos interesses 
com magnitude! — O Brasil está 
negociando e tem condições de 
resolver seus problemas via ne 
gociação". concluiu. "Hoje. nosso 
maior trunfo são as nossas poten 
cialidades internas: temos recursos, 
naturais, recursos humanos e 90% 
de nossa economia estão vinculados 
ao comercio interno. A força do pais 
é o nosso maior trunfo para ne 
gociar''. 


