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JORNAL DO BRASIL 

Sarney adverte para inimigos da democracia 
Montevidéu — Foto da Reuters 

Sarney dá autógrafos a estudantes, na saída do Congresso 

Rosental Calmon Alves 
Enviado especial 

Montevidéu — A questão da dívida externa 
voltou a ser o destaque dos discursos pronuncia
dos pelo Presidente José Sarney no segundo dia 
de sua visita oficial ao Uruguai. No Congresso, 
ele criou uma moldura literária — "dragões de 
fogo" — para se referir à inflação, à recessão e 
ao retrocesso, a seu ver, ameaças permanentes à 
democracia na América Latina. Na sede da 
Aladi (Aliança Latino-Americana de Desenvol
vimento e Integração), criticou enfaticamente 
"o descontrole das taxas de juros internacio
nais" e elogiou os esforços do Grupo de Carta-
gena. 

Em solenidade pela manhã, Sarney recebeu 
das mãos do Prefeito de Montevidéu, Aquiles 
Lanza, a chave da cidade e, ao agradecer, disse 
que tal símbolo abrirá permanentemente o cora
ção do povo brasileiro para o estreitamento dos 
laços de amizade e coopieração. Sarney visitou 
ainda a Suprema Corte de Justiça e à tarde 
recepcionou a comunidade de brasileiros que 
vivem no Uruguai com um coquetel na Embai
xada. 

"Monstros" 
Sarney dedicou especial atenção ao discurso 

que pronunciou no Congresso uruguaio. Fez 
questão de redigi-lo sozinho, dispensando qual
quer colaboração do Itamarati e de seus assesso
res mais imediatos. O resultado foi um texto 
cheio de imagens literárias, com uma retórica 
diferente do outro que o Presidente pronunciou 
horas depois durante a visita à Aladi. 

— Temos, como dragões de fogo ameaçan
do a estrada do futuro, os monstros da inflação, 
da recessão e do retrocesso — disse Sarney. — 
A inflação tem ameaçado permanentemente a 
democracia na América Latina e contra ela é 
preciso estar vigilantes porque ela não atinge o 
bolso, atinge a boca, corrói os salários, confisca 
o trabalho, ameaça a vida e traz a fome. 

— A recessão — prosseguiu — significa a 
adbicação do direito de crescer, gera o desem
prego e conduz ao desânimo, espalha a descon
fiança, corrói o Governo, estimula os aventurei
ros de soluções impossíveis, criando um caldo 
onde só a demagogia resolve os problemas com 
milagres falsos. O retrocesso, monstro que sem
pre nos ameaça, jogando no nosso fracasso, 
caluniando o poder civil como incapaz de gerir,, 
débil em suas estruturas, divergente e dissoluto, 
num círculo vicioso que tem feito a triste história 
das nossas sociedades. 

Tudo isto, afirmou Sarney sob os aplausos 
dos senadores e deputados uruguaios, solapa a 
soberania, debilita o poder de entendimento e a 

vontade de estar unidos — "juntos, com um só 
ideal" —, o sentimento de latinidade que está no 
sangue, na vida e na ambição de todos. 

— A dívida externa aí está situada — conti
nuou o Presidente da República. — Tenho dito 
e vou repetir. Não podemos pagar a dívida 
externa nem com a recessão, nem com o desem
prego, nem com a fome, nem com a democracia. 
Precisamos crescer. Precisamos criar uma nova 
ordem econômica internacional capaz de gerar 
momentos de prosperidade e novas perspectivas 
para nossos países. Precisamos criar cada vez 
mais vínculos de identidade e de solidariedade. 

Aplausos 
O Presidente foi interrompido pela primeira 

vez pelos aplausos quando afirmou que o parla
mento é a base da democracia. Foi novamente 
aplaudido ao observar que "a liberdade não 
pode ser a filosofia do suicídio e a segurança, o 
caminho do homicídio". Mas os maiores aplau
sos vieram quando ele exortou os países latino-
americanos a uma reação contra a "baixa cada 
vez maior dos preços" de suas exportações e 
contra as "barreiras protecionistas" que os con
denam "a uma dependência vergonhosa e à 
paralisia e à liquidação" de seus parques produ
tivos. 

— Precisamos ficar em defesa contra a 
elevação unilateral dos juros que nos punem 
sem remissão — afirmou, em uma das mais 
severas críticas já feitas pelo Governo brasileiro, 
ainda que implicitamente, à política econômica 
do Governo Reagan, apontada como responsá
vel pela elevação das taxas de juros. 

Mais tarde, na recepção à comunidade bra
sileira de Montevidéu, o Presidente soube que o 
discurso repercutira muito bem entre os repórte
res locais. Ele reafirmou então que seu Governo 
não vai ceder a pressões para adoção de progra
mas econômicos recessivos. 

— E inegociável qualquer ponto que leve à 
recessão e ao desemprego — salientou Sarney. 
Quanto às insinuações de que o Brasil poderia 
liderar um endurecimento da posição latino-
americana frente ao FMI, o Presidente afirmou 
taxativamente: "O Brasil caminha indepen
dente". 

Seu genro e assessor, Jorge Murad, por sua 
vez, explicou que o FMI está querendo que o 
Brasil faça mais cortes para diminuir o déficit 
público, mas o Governo considera que não é 
possível cortar mais gastos sem um alto custo 
social: 

— O Presidente Sarney tem dito que esta 
questão é inegociável: o Brasil nào vai fazer 
recessão para agradar ao FMI. Não temos ainda 
o acordo com o Fundo. Essas negociações são 
mesmo lentas e demoradas c só vamos fechar 
acordo dentro destas condições — disse Murad. 

Leia editorial Verso e Reverso 
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