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'Temos um compromisso assumido 
com a modernidade", diz Sarney 

por Maria Helena Tachinardi 
de Brasília 

O presidente José Sarney 
fez ontem uma vigororosa 
defesa da integração do 
Brasil "no mundo da mo
dernidade" ao falar para 
os formandos do Instituto 
Rio Branco em solenidade 
no Itamaraty à qual esta
vam presentes os diploma
tas da Casa e embaixado
res estrangeiros. "Temos 
um compromisso assumido 
com a modernidade. E 
tempo de nos livrarmos de-
concepções e práticas ana
crónicas. O Estado é capaz 
de muito e deve fazer tudo 
em benefício da sociedade. 
Ao longo das últimas déca
das, porém, o Estado 
agigantoU-se de tal manei
ra no Brasil que acabou por 
inibir, em lugar de estimu
lar. Estou firmemente em
penhado em reverter esta 
tendência", afirmou, con-. 
forme havia antecipado em 
entrevista a este jornal há 
poucos dias. 

Para Sarney, "o Brasil 
não pode permanecer na 
contra-corrente da histó
ria. Hoje, o que se observa 
no mundo é o crescimento 
notável de novas tendên
cias de abertura. Não como 

uma ideologia, mas como 
uma necessidade,de afas
tar os entraves do progres
so". 

Acrescentou que "o 
sucesso está ao lado daque
les que têm sabido 
incorporar-se às• grandes 
correntes internacionais de 
comércio, de investimentos 
e de inovação tecnológica. 
Aos que têm sabido somar, 
em lugar de dividir. Abrir-
se e integrar-se em lugar 
de isolar. Adquirir, em su
ma, condições de competir 
adequadamente, de parti
cipar plenamente da gran
de aventura do desenvolvi
mento que conduz a níveis 
crescentes de prosperidade 
ebem-estar". 

Mais adiante, o presiden
te ressaltou que o Brasil 
não se deve seduzir" pelo 
conforto ilusório das atitu
des conformistas" e que 
não se deve privar do desa
fio da competição para 
perder-se "nas águas do 
populismo inconsequente". 

O chanceler Roberto de 
Abreu Sodré lembrou que 
há dois dias Safrtey, em 
discurso por ocasião da 
inauguração; de um encon
tro de escritores latino-
americanos, disseque "go
vernar é modernizar''. 

O presidente elogiou os 
esforços do Itamaraty na 
busca dê "soluções adequa
das para problemas como a 
dívida externa. O protecio-
nismo e a desvalorização 
dos produtos primários" e 
"enfatizou quê "nossa diplo
macia é cada vez mais a di
plomacia do futuro, das 
oportunidades, da renova
ção". 

Ele também fez referên
cia à importância das eco
nomias de conjunto e lem
brou que seu governo co
meçou uma integração eco
nómica na América Latina. 
A esse respeito Sodré afir
mou: "Q Brasil desvenda 
um horizonte novo na Amé
rica Latina com a decisão 
de contribuir para o forta
lecimento da democracia e 
da estabilidade do conti
nente". 

Sarney mencionou ainda 
o fato de o País estar esten
dendo seu raio de ação di
plomática à Ásia, áo Leste 
Europeu,, ao Oriente Mé
dio. "Áreas onde crescem 
os interesses comerciais do 
Brasil." 

O presidente lembrou 
qúCVnossa opção pela mo
dernidade determina cres
cente participação no mun
do da inovação tecnológica, 

do comércio e dos investi
mentos." Acrescentou que 
saberemos aproveitar as 
oportunidades que nos são 
abertas nestes tempos de 
mudança e de transforma
ção". 

Abreu Sodré destacou 
que "nem a pureza doutri
nária dos sistemas sociais 
resiste a tendências de 
maior flexibilidade e prag
matismo, cujo principal 
exemplo constitui a 'Peres-
troika'. Nações que atra
vessam décadas de expe
riências centradas na rigi
dez de princípios redesco
brem caminhos inventivos 
ecorajosos". 

Na cerimónia do Dia do 
Diplomata, o presidente fez 
menção à nova Constitui
ção que, segundo ele, "con
sagrará os princípios fun
damentais que informam a 
política externa dò Brasil: 
a independência nacional, 
a prevalência dos direitos 
humanos, a autodetermi-' 
nação dos povos, a não in
tervenção, a igualdade en
tre os Estados, a solução 
pacífica dos conflitos, a de
fesa da paz, o repúdio ao 
terrorismo e ao racismo, e 
a busca da cooperação e do 
progresso da humanida
de". 


