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Coluna do Castello 

& Críticas de San 
ao Plano Bush 

*« < 

mbora saudando o 
Plano Bush, com o 

$|ual os Estados Unidos 
udam o enfoque e "co-
eçam a se mover", o 

ht-presidente José Sar-
êy dirá hoje, na reunião 

?e Buenos Aires sobre 
jijííjjfelações da América La-
I fei$na com o Mercado Co-
jj £%um Europeu, que o papel por ele dado ás 
5 Caçoes latino-americanas "assegura a posi

ç ã o hegemônica dos Estados Unidos na 
^£rea". A participação da América Latina no 
| íflano é liberalização de mercados, desestati-
gÜaçao, melhores possibilidades de comércio, 
fSjjoiítica de patentes e fim das reservas de 
^mercado. O presidente Fernando Collor de

verá comparecer à instalação da reunião e 
-«tem encontros com o presidente Carlos Me-
"*nem para assinar acordos relacionados à 
«..concretização da política de cooperação en-
^«rre os dois países. 

"Sabemos que não temos condição de um 
mercado comum com eles, pela falta de esca
la", dirá Sarney indaganao realisticamente 
qual a responsabilidade dos Estados Unidos 
no projeto. A CEE levou 30 anos para incor
porar 12 países e o primeiro passo seria 
ajudar nossa integração e não truncá-la com 
"meta diversionista inviável". Pergunta em 
seguida até que ponto o Plano Bush se liga 

í ^om as ameaças de Montevidéu, em 1987, de 
vjjue os Estados Unidos estavam dispostos, 

em caso de insucesso, a marchar para uma 
política de liberalização de mercados através 
de arranjos multilaterais e acordos bilaterais 
que desintegrariam o sistema do GATT. 

Em que medida essa iniciativa é manobra 
tática para a reunião de Houston?" Ele espe
ra que essas indagações sejam respondidas. 
"Se a América Latina continuar no ca
minho que nos afasta do acesso ao mundo da 
ciência e da tecnologia, não sabemos o que 

^.poderá ocorrer no continente". 
O ex-presidente brasileiro afirmou que 

"infelizmente, hoie, a América Latina só par
ticipa da mesa do debate dos grandes em 
escala mundial com dois temas negativos: as 
drogas e o meio ambiente". Sarney passou 
por Brasília, de onde saiu ontem para tomar 
no Rio o avião para Buenos Aires. O encon
tro de que vai participar, programado há 
algum tempo, inclui a presença de outros 
ex-chefes de governo, como Alfonsín e San-
guinetti. 


