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Carta de Sarney 
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PARIS — O presidente 
François Mitterrand recebeu do 
presidente José Sarney, às véspe
ras de sua viagem à França, uma 
carta em que o chefe de Estado 
brasileiro chama a atenção para 
a grave evolução da situação e-
conômico-financeira de países da 
América Latina, incluindo o 
Brasil, e os perigos que podem 
correr as democracias do conti
nente. Essa informação foi on
tem confirmada por importante 
fonte do Quai D'Orsay. A carta 
teria sido entregue ao Palácio do 
Eliseu por intermédio da minis
tra Edwige Avice, ministra dele
gada das Relações Exteriores da 
França e que esteve recentemente 
no Brasil, ocasião em que foi re
cebida pelo presidente José Sar
ney. 

Na carta, Sarney, para justi
ficar seus argumentos, evoca os 
ideais dos direitos do homem e 
de liberdade da Revolução Fran
cesa, realçando a necessidade de 
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um intensa cooperação interna
cional. Ele aborda diretamente o 
problema da dívida externa, 
mostrando que os países devedo
res não podem mais satisfazer as 
exigências de seus credores se 
não houver uma revisão profun
da no tratamento da questão. 

Se permanecer o quadro 
atual, as democracias latino-a-
mericanas poderão ser novamen
te condenadas ao desapareci
mento, na esteira de convulsões 
sociais, cuja mostra já pode ser 
vista em países como Venezuela e 
Argentina. Para Sarney, "os paí
ses latino-americanos não podem 
continuar pagando a dívida uni
camente com o sacrifício de seus 
povos", tendo o chefe de Estado, 
logo em seguida, acrescentado 
que esses países passaram a ser 
unicamente exportadores de ca
pitais, em prejuízo de seus proje-
tos de investimento. Isso tem 
provocado o bloqueio de seu de
senvolvimento, constatando-se 
uma taxa de crescimento zero. 

Durante sua permanência 
em Paris, o presidente José Sar
ney vai tratar do mesmo assunto 
em encontros bilaterais que de
verá manter com alguns chefes 
de Estado, entre eles os presiden
tes Hosny Mubarak, do Egito, e 
Salinas Gortari, do México. Ou
tros encontros poderão ocorrer, 
mas não estão ainda confirma
dos. Por enquanto, o Palácio do 
Eliseu ainda não liberou a ínte
gra da carta enviada por Sarney 
a François Mitterand, mas ela 
fará parte do arsenal de Mitte
rand para tentar convencer seus 
colegas industrializados, durante 
a Reunião dos Sete em Paris, a 
adotar uma posição mais flexí
vel em relação aos países endivi
dados. 


