
Sarney despediu-se de Ulysses na Base Aérea de Brasília e embarcou para Nova Iorque 

Sarney pedirá na ONU esforço 
internacional em favor da paz 

BRASÍLIA — Convencido que o 
desarmamento é um assunto que não 
pode ficar restrito às duas maiores potên
cias mundiais, sobretudo na era nuclear, 
o presidente José Sarney embarcou on
tem para Nova Iorque, a fim de fazer na 
ONU um discurso conclamando por uma 
consciência mundial em favor da paz. 
"Isso é necessário, até mesmo porque 
essa consciência pode ajudar os chefes 
das grandes potências a decidirem me
lhor, respaldados na opinião pública 
mundial e fugindo ás pressões internas." 

Disse que as pressões internas a que 
se referiu partem de fanáticos e outros 
grupos de interesse que prejudicam as 
negociações em favor da paz. Depois de 
afirmar que o encontro Reagan/Gorba-
chev foi um passo muito importante para 
a diminuição de armas, Sarney sustentou 
a necessidade de se desarmar também 
outros arsenais que são potenciais de 

conflito. Exemplificou: "Acho que um 
deles é o problema da dívida, da pobreza, 
da fome, da miséria. Enfim, não precisa
mos somente desarmar os países, mas 
também a potencialidade de conflitos no 
mundo inteiro". 

Sempre lembrando que, apesar de ter 
fronteiras com dez países, o Brasil vive 
em paz com seus vizinhos, Sarney partiu 
para os Estados Unidos preocupado tam
bém com a dívida externa. Ele terá um 
encontro com o presidente do BID (Ban
co Interamericano de Desenvolvimento) 
e disse que vai trabalhar pelo acordo 
económico que, em sua opinião, é o 
melhor já feito por países devedores. 
"No acordo que agora nós estamos fazen
do, vamos pagar uma quantia inferior 
àquela que era a meta que nós tínhamos 
estabelecido, quando nossas reservas des
ceram tanto", disse orgulhoso o presi
dente. 

Ele sustentou que o povo brasileiro 
não será sacrificado em decorrência desse 
acordo e frisou seu empenho em que o 
Brasil não se transforme numa economia 
autárquica. "Cada vez que o Brasil puder 
aumentar sua participação mundial, abrir 
mercados, romper barreiras protecionis-
tas, isso vai aumentar os investimentos 
internos e o crescimento económico e, 
portanto, vai aumentar o bem-estar do 
nosso povo". 

Num clima de festa, decorrente da 
aprovação dos cinco anos de mandato 
para o presidente, quase 300 pessoas — 
ministros, parlamentares e autoridades 
do alto escalão — foram à Base Aérea 
despedir-se de Sarney. Numa manhã en
solarada, apesar do frio, Sarney percor
reu o tapete vermelho estendido ao longo 
da pista, cumprimentando efusivamente 
cada um dos presentes e, no final, trocou 
um abraço de despedidas com Ulysses 
Guimarães. / 

Potências 
não ouvirão 
o discurso 

Roberto Garcia 
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N OVA IORQUE — Quando 
souberam que José Sarney vai 

fazer amanhã um discurso na reunião 
extraordinária das Nações Unidas so
bre desarmamento, muitos brasileiros 
se perguntaram como seu presidente 
poderia contribuir para uma questão 
tão complexa. A conferência deverá 
tratar especialmente de armas nuclea
res e outras armas de destruição cm 
massa — armas químicas e bacterioló
gicas. Mas o Brasil não tem nem umas 
nem outras c não pode influir direta-
mente em sua eliminação. Além dis
so, os presidentes dos países que têm 
essas armas em grande quantidade — 
Reagan e Gorbachev — não estarão 
no auditório para ouvir o presidente 
brasileiro. No máximo, o discurso de 
Sarney será ouvido por lideres de 
países "militarmente não significati
vos": os presidentes Virgílio Barco, 
da Colômbia; De la Madrid, do Méxi
co; ou Carlos Rafael Rodrigues, vice-
presidente de Cuba. Paradoxalmente, 
Sarney não planeja sequer uma visita 
às negociações de importância muito 
mais vital e imediata para o país, 
sobre a dívida externa. Essas negocia
ções são feitas a uns poucos quartei
rões do edifício da ONU, em Nova 
Iorque. O presidente do México, que 
também vai discursar sobre desarma
mento, aproveitará sua viagem aos 
Estados Unidos para falar com a equi
pe económica americana, os presiden
tes de seus maiores bancos credores 
particulares e também do Banco 
Mundial e do BID. 

Por que. então, falar numa reu
nião sobre desarmamento onde influi
rá pouco, em vez de preferir as nego
ciações da dívida externa, onde sua 
presença poderia fazer diferença? 

O secretário-geral da ONU diz 
que a resposta é simples. "A questão 
da corrida armamentista é importante 
demais para ser discutida apenas pe
los líderes dos países mais poderosos 
militarmente", disse Peres de Cuellar 
ao JORNAL DO BRASIL. Ele argu
menta que se essas armas forem usa
das em grande escala pelas grandes 
potências, toda a humanidade sofre
rá, e não apenas as nações inicialmen
te alvejadas. Numa guerra nuclear, a 
enorme quantidade de fumaça e de 
detritos jogados na troposfera e na 
estratosfera reduziria em 80% ou 
mais a luz do sol que chega à superfí
cie terrestre. No mês seguinte ao 
início dessa confrontação, a produção 
agrícola ficaria ameaçada pela falta de 
luz solar e o mesmo aconteceria com 
outros sistemas ecológicos. As tempe
raturas cairiam abruptamente e as 
chuvas praticamente desapareceriam. 

O perigo de uma confrontação 
nuclear não está ficando mais remoto. 
Pelo contrário. Para começar, o nú
mero de dispositivos nucleares está 
aumentando. Segundo cálculos ameri
canos e soviéticos, há mais de 50 mil 
bombas nucleares atualmente, com 
potencial explosivo equivalente a 1 
milhão de bombas de Hiroxima. E 
apesar dos abraços entre Reagan e 
Gorbachev na reunião de cúpula de 
Moscou, na semana passada, o núme
ro das bombas que estão sendo cons
truídas é muito maior do que o núme
ro que será destruído pelo acordo de 
eliminação de foguetes de alcance 
intermediário assinado pelos dois. 

Os líderes de 25 países não nu
cleares farão discursos na ONU este 
mês, para mostrar seu apoio ao desar
mamento. 


