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O presidente José Sarney 
fará dois discursos na Or
ganização das Nações Uni
das (ONU), em Nova 
York: um na abertura dos 
trabalhos da Assembléia 
Geral, segunda-feira, e ou
tro no Conselho de Rela
ções Exteriores, no dia se
guinte. Um complementa o 
outro. 

No Conselho de Relações 
Exteriores, o presidente 
brasileiro explicará o senti
do do regime democrático 
para recém-chegados co
mo o Brasil. A democracia 
é vista pelo povo brasileiro 
como um regime que bene
ficia as maiorias, por con
traste com a ditadura mili
tar, que beneficiou uma mi
noria. E também por isso 
que a democracia se torna 
incompatível com a reces
são econômica. 

O nio-crescimento impli-
. ca redução de oportunida-
' des de emprego e dificul

dades sociais que o povo, 
justamente, espera que a 
democracia venha a mino
rar. Se o novo regime se 
mostrar impotente para 
tanto, ele não conseguirá 
firmar-se. O presidente 
brasileiro deixa claro, en
fim, que a recessão é o ca
minho do suicídio para as 
novas democracias. 

A idéia de tentar o binô
mio crescimento sem infla
ção não é apenas original. 
E uma necessidade. O go- '• 
verno Sarney luta pelo 
crescimento econômico ' 
porque ele é sinônimo de 
sobrevivência da democra
cia. E procura manter a in
flação em limites tolerá
veis para evitar explosões 
sociais na outra ponta. ' 

Em seu discurso, o presi
dente brasileiro pede a prá
tica de novas relações en
tre os estados. A prática, 
porque a teoria está pron- \ 
ta. Na criação da própria ' 
ONU estabeleceu-se o 
princípio da 
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igualdade jurídica entre os 
e s tados . Só que os 
princípios jurídicos ainda 
nio desceram até a vida 
real, dominada pela polari
zação entre duas superpo
tências. 

Uma democratização 
real das relações entre os 
estados permitiria, por 
exemplo, que a dívida ex
terna dos países em desen
volvimento fosse negocia
da em termos mais razoá
veis para os devedores. O 
presidente Sarney nota que 
qualquer índice de cresci
mento inferior a 5% ao ano, 
para um país com as taxas 
de natalidade do Brasil, 
condena as instituições 
políticas a uma instabilida
de sem fim. 

Em seu discurso diante 
da Assembléia Geral, ele 
deve enfatizar a necessida
de de se reduzir o protecio
nismo no Primeiro Mundo 
contra as exportações dos 
países em desenvolvimen
to. Os devedores desejam 
pagar com as exportaçõese 
nio com a fome. O presi
dente brasileiro nio vê cor* 
relações entre as barreiras 
alfandegárias dos países 
desenvolvidos e as reser
vas de mercado para de* 

senvolvimento de indú» 
trias nacionais nos palie 
em desenvolvimento. A se 
ver, sio realidades distín 
tas. 

Os dois discursos apre 
sentarão longamente a.' 
idéias de José Sarney à co 
munidade internacional 
Algumas de suas idéias, co 
mo a defesa das exporta
ções dos países devedores, 
são compartilhadas por ór
gãos de imprensa conser
vadores como a revista in
glesa "The Economist" e 
nio devem assustar tanto 
os credores. A revista in-
glesa, por sinal, publicou 
Ei alguns meses um artigo 
sobre o presidente brasilei
ro e o qualificou como "la-, 
tiíundlirio". 

Um tradicional leitor da 
revista, seu assessor espe* 
dal, professor Célio Borja, 
leu o artigo, grifou a refe
rência e a colocou sobre a 
mesa do presidente no ter
ceiro andar no Palácio do 
Planalto. Na semana pas
sada, "The Economist" pu
blicou uma longa resposta 
do porta-voz do presidente, 
Fernando César Mesquita, 
explicando que Sarney não 
é latifundiário. E dono de 
uma fazenda herdada por 
sua mulher, dona Marly, 
em comunhão com seus 
quatro irmãos, no Mara
nhão, e nada mais. 
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