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GAZ TiERCANTl *-
Integração maior entre 
o Brasil e a América 
Latina, defendçJíanifíjL. 

o 

O presidente José Sarney 
disse na últ ima sexta-feira, 
no seu p rog rama Conversa 
ao P é do Rádio — cuja gra
vação foi feita na cidade de 
São José, capital da Costa 
Rica, onde se encontra o 
presidente —, que o Brasil 
tem hoje, dentro da Améri
ca Latina, um espaço inter
nacional que nunca teve. A 
ampl iação desse espaço, 
segundo ele, foi uma das 
metas do seu governo. A se
guir a integra do discurso 
do pres idente José Sarney: 

"Brasileiras e brasileiros, 
bom dia. Aqui vos fala o presi
dente José Sarney em mais 
uma "Conversa ao pé do rá
dio", hoje, sexta-feira, 27 de 
novembro de 1989. Estou em 
São José, capital da Costa Ri
ca, em mais uma etapa daque
la que chamei a diplomacia 
presidencial que imprimi no 
meu governo como os primei
ros passos para alcançarmos a 
integração da América Latina. 
Essa politica de cooperação 
mais intensa com os nossos vi
zinhos e vital para que o conti
nente possa enfrentar os desa
fios de uma ordem internacio
nal fundada nas economias de 
blocos, e foi dentro desse 
espirito que esta minha via
gem, que foi também ao Equa
dor, onde estive durante dois 
dias, se insere. Eu discuti com 
o presidente do Equador, Ro
drigo Borja, variadas formas 
de cooperação no campo econó
mico, científico, cultural, co
mercial e técnico. No Equador, 
ontem (quinta-feira), minha 
visita foi histórica, pois fui o 
primeiro presidente brasileiro 
a visitar aquele país, tive opor
tunidade de mostrar o quanto o 
Brasil tem consciência de que 
a sorte de seus vizinhos é a sua 
sorte. Alertei para o fato de que 
a década que se encerra foi 
além das conquistas democrá
ticas do continente em uma 
época de agruras e frustrações 
para os países em desenvolvi
mento. Nossos países se viam 
assediados a todo instante por 
pressões fortíssimas, como a 
da dívida externa, o protecio-
nismo, a deterioração dos ter
mos de intercâmbio, os mono
pólios de ciência e tecnologia e, 
mais recentemente, o proble
ma da deformação da defesa 
do meio ambiente. Disse estar 
convencido que só poderemos 
superar este quadro critico se 
formos efetivamente capazes 
de nos integrarmos. A integra
ção na América Latina não po
de mais ser vista como uma 
utopia ou artifícios de retórica. 
E a integração começa no nível 
das relações bilaterais, no dia-
a-dia dos contatos diretos entre 
cada um dos nossos países, na 
conjugação de interesses que 
formos capazes de forjar nos 
diversos setores em que se des
dobram as atividades produti
vas de nossa sociedade. O Bra
sil e o Equador têm, aí, um am
plo e inesgotável caminho a 
percorrer. Tenho certeza de 
que nas próximas décadas vão 
se concretizar grandes realiza
ções entre os países da Améri
ca Latina, em todos os níveis, , 
CTI todas as regiões e em todos I 
os quadrantes. O Brasií tez sua I 
opção latino-americana e esse/ 

Brasil, não canso de repetir, 
tem, na integração latino-
americana hoje um' dos seus 
objetivos nacionais. 

Tenho sido, todos s^bem, um 
peregrino dessa causa. Visitei 
todos os países da América La
tina, acabei com a segregação 
ideológica na nos%a,diploma
cia, rompi com barreiras, re
sisti a pressões, não tive a vi
são nem a compreensão inter
na de que o mundo interdepen
dente tem de ter, em-sua politi
ca externa, sua Jjussola de 
orientação. Eu não,entreguei 
nenhum interesse do Brasil. 
Resisti, sempre. Hoje o nosso 
país tem um espaço internacio
nal que ele nunca teve. Conver
sa no mesmo nível ê, em todas 
essas viagens, tenhAme prepa
rado dedicadamentepara cum
prir com a missão de presiden
te do nosso País. Estudo, reali
zo reuniões, traçamos estraté
gias e políticas. Divulgo o Bra
sil e, hoje, o nosso País é rece
bido entusiasticamente pelo 
governo e povo dos países ami
gos, nossos irmãos,.que sabem 
que estamos e juntos enfrenta
remos o futuro. Hoje, como eu 
disse no início do programa, es
tou em Costa Rica., Aqui em 
São José, estarei distutindo os 
problemas do confttténte com 
mais de 17 chefes ie estado e 
de governo das arroericas que 
aqui se encontram nessa reu
nião em que comemoramos os 
cem anos de democracia na 
Costa Rica. São cem anos de 
exercício de regime.dçmocráti-
co num pais do nosso continen
te. Também neste átto, no Bra
sil, temos uma data muito sig
nificativa, que são os cem anos 
da Republica que comemora
remos no dia 15 de novembro, 
numa grande comemoração 
que é a votação para o novo 
Presidente da República. Te
mos de superar as dificuldades 
que existem nas relações com 
os países desenvolvidos, seja 
no comércio ou em qualquer 
outra área. Essa minha via
gem a Costa Rica é, mais um 
desdobramento dessa, politica 
que tenho perseguido tanto. 
Em entrevista de imprensa, 
soube das declarações do presi
dente Bush, preocupado com a 
democracia no Brasil. Eu res
pondi que essa preocupação 
não ê dele, è nossa,-Nós cons
truímos nossa transição debai
xo de sanções, de segregação, 
de isolamento. Tivemos cortes 
de empréstimos, de'' investi
mentos, mas nossas Forças Ar
madas sempre estiweram, im
pecavelmente, ajudando a 
construir esse ppoqesso de 
transição democrática. Cons
truir as nossas instituições. 
Elas estão dedicadàláà sua fun
ção constitucional de mantene
doras das instituições e da or
dem. No Brasil nào se discu
tem exceções. Quem for eleito 
é o escolhido do povo. Não va
mos eleger um ditador, mas 
sim o presidente da República, 
parte do governo democrático, 
com o Congresso, o Judiciário e 
as instituições funcionando. 
Nada há a temer. Nada de pâ
nico. 

Registro com satisfação que 
o povo brasileiro está demons
trando uma maturidade muito 
grande ao conduzir-se de for
ma tranquila nesta campanha 
eleitoral. A disputa de uma 
eleição está sempre sujeita a 
e x c e s s o s , p o r é m com
preensíveis e até mesmo justi
ficáveis. O que não se pode jus
tificar é o exagero" a. paixão, o 
extravasamento irresponsá
vel. Os candidatos não podem 
perder a cabeça, dão podem 
deformar o processo.democrá
tico com qualquer baixo nível. 
Para terminar eu,quero tam
bém dar uma palavra sobre o 
problema das rodovias fede
rais. São 50 mil ímilômetros 
sob jurisdição do Departamen
to Nacional de Estradas de Ro
dagem que exigem 'permanen
tes obras de conservação e de 
reconstrução. Até «i«no passa
do o DNER havia restaurado 11 
mil quilómetros de rpdovias as
faltadas e realizado obras de 
conservação em trechos que 
perfazem mais de 21 mil quiló
metros. Mas desde oano passa
do nós estávamos sofrendo 
uma brutal perda de recursos. 
A nova Constituição extinguiu 
os recursos do Fundo Rodoviá
rio Federal que erath destina
dos à conservação'das estra
das. Não restou aoioverno ou
tra solução que não propor ao 
Congresso a criação do selo-
pedâgio com esse.ofojetivo. Os 
recursos do selo cor.iespondem 
apenas a um terço das necessi
dades do Ministério .dos Trans
portes na área rodoviária, ou 
seja, 350 milhões de cruzados 
novos. Com esses recursos o 
governo vem dando prioridade 
à restauração de trechos rodo
viários de grande fluxo de trá
fego e que registram maior 
índice de acidentes. Portanto, 
eu quero dizer que o povo tem 
que ter a noção de que essa res
ponsabilidade não í do Poder 
Executivo, uma vez que nós es
tamos tendo recursos para 
atender aquilo que o País ne
cessita na área da conservação 
de suas estradas. Qqero comu
nicar também que baixei, no 
dia em que viajava, medida 
provisória aumentiábdo o fun
cionalismo em 26,03.%. Tam
bém determinei que os abonos 
e gratificações fossem incorpo
rados aos vencimentos, o que 
dará um outro ganbo.de cerca 
de 8,3% em janellV' â data-
base do funcionalijsmo^Vamos 
examinar outras-•reivindica
ções. Mandei ao CdH£¥esso Na
cional o regime uniéDdo servi
dor e também ha o. regime de 
organização de carreiras. Foi 
um trabalho feito.Jg|a Seplan 
com grande dedicaéaodos seus 
técnicos e que, agora, está no 
Congresso Nacional, cumprin
do, dentro do prazo constitucio
nal, aquilo que determina as 
disposições transitórias de nos
sa Carta Magna. Também 
inaugurei o grande centro de 
estocagem da Central de Medi-
c a m e n t o s — Cerne, em 
Brasília. Esse centro se desti
na justamente a regular os es
toques, manter o fluxo dos re
médios para as farmácias bási
cas, essas farmácias que estão 
distribuídas em cerp.a de 4 mil 
municípios brasileiros e que se 
destinam a atender o povo po
bre, esse povo que* mais preci
sa. Bom dia e muftó obrigado. 
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