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0 presidente José Sarney 
afirmou ontem, em Nova 
York, que o governo brasi
leiro está empenhado na 
"denúncia" da receita até 
agora seguida para a solu
ção do problema da dívida 
porque ela não deu certo e 
está exaurida. 

Com uma contundência 
que há tempos não era usa
da por um presidente da 
República, Sarney decla
rou que a posição brasilei
ra deve ser entendida como 
uma atitude nova do País, 
que quer"ser ouvido", pois 
não aceitará "ser apenas 
vitima das decisões toma
das no exterior". 

"O Brasil deseja ter uma 
participação dinâmica, 
efetiva, na política interna
cional e ocupar a posição 
a que tem direito um país 
de sua expressão. Nosso 
país é um fator de estabili
zação. A desestabilizaçâo 
do Brasil significa a deses
tabilizaçâo do mundo." 

Fazendo um balanço de 
sua visita de três dias a No
va York, onde na segunda-
feira fez uma vigorosa de-

nova 
fesa de uma solução não-
ortodoxa — fora das leis de 
mercado, segundo disse —• 
para a questão da dívida, 
perante a Assembléia Ge
ral das Nações Unidas, o 
presidente brasileiro indi
cou que retornava a 
Brasília otimista. 

O presidente recebeu on
tem o primeiro-ministro da 
Polônia, Wojciech Jaru-
zelski; o ministro das Rela
ções Exteriores da União 
Soviética, Eduard She-
vardnardze; o presidente 
de Moçambique, Samora 
Machei; e o primeiro-
ministro da Espanha, Feli
pe Gonzáles. 

(O ministro das Relações 
Exteriores, Olavo Setúbal, 
vai a Moscou no início de 
dezembro para intensificar 
o diálogo entre o Brasil e a 
União Soviética. A viagem 
foi anunciada ontem em 
Nova York, pelo próprio 
Setúbal, após o encontro de 
vinte minutos que o presi
dente José Sarney teve 
com o ministro das Rela
ções Exteriores soviético. 
Será a primeira visita de 
um chanceler brasileiro a 
Moscou.) 

a t i t u d e ^ 
Ao deixar o hotel Inter

continental para iniciar a 
viagem de volta, Sarney foi 
saudado por uma escola de 
samba de brasileiros que 
residem em Nova York. O 
Boeing presidencial da 
Força Aérea Brasileira 
(FAB) tem chegada pre
vista para a manhã de ho
je, na base área de 
Brasília, depois de uma es
cala técnica em Caracas. 

Para Sarney, a posição 
do Brasil prevalecerá basi
camente porque está certa. 
"Nós achamos que nossa 
tese é tão clara, tão eviden
te, que ela precisava ape
nas ser colocada", afirmou 
o presidente. 

Ele evitou contemplar a 
possibilidade de os organis
mos internacionais, que 
são influenciados pelo go
verno de Washington, não 
aceitarem novas bases de 
negociação, preferindo rei
terar sua confiança de que 
a proposta brasileira caiu 
em terreno fértil e acabará 
sendo aceita. 

O chefe da nação conce
deu que poderá levar al
gum tempo para aconte
cer, "pois as negociações 
internacionais são feitas 

por etapas". Ele disse que 
o governo já tem uma pro
posta concreta para pôr à 
mesa de negociações, 
quando os organismos in
ternacionais aceitarem 
conversar em novas bases, 
mas não revelou o conteúdo 
da proposta. 

O presidente procurou 
deixar claro, também, que 
a posição por ele apresen
tada na ONU é definitiva e 
não representa apenas um 
desejo dele, presidente, ou 
do governo, mas também 
do Congresso e de toda a so
ciedade. "Se há um assunto 
que une o Brasil, é a divi
da", disse. 

Indagado sobre o tempo 
que está disposto a esperar 
para obter uma resposta 
dos organismos internacio
nais á reivindicação brasi
leira, Sarney afirmou "te
mos os nossos prazos, más 
prazos são nossos, e não te
mos por que divulgá-los. 
Eles estão na linha da nos
sa capacidade de suportar } 
os sacrifícios que nos são > 
impostos pelo pagamento ' 
da divida", afirmou. Sar
ney reiterou as posições 
brasileiras na área do pro
tecionismo, da informática 
e de capital de risco. Â 


