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DOMINGO — 4 DE AGOSTO DE 1985 

Democracia, o tema de 
Sarney em Montevidéu 

BRASILIA 
AGÊNCIA ESTADO 

O fortalecimento da democracia 
na América Latina será o principal 
item político da visita do presidente 
José Sarney ao Uruguai, no dia 12, 
em sua primeira viagem ao Exterior, 
depois de ter assumido oficialmente 
o cargo. No plano econômico, o presi
dente está empenhado em eviden
ciar a atitude responsável do País 
para com sua dívida externa. 

Esses dois pontos têm sido 
exaustivamente examinados nas 
conversas telefônicas de Sarney com 
o presidente Júlio Sanguinetti, se-
gundo assessores da Presidência. 
Ambos^ os presidentes concordam 
que, como democracias recém-insta-
ladás, Brasil e Uruguai têm respon
sabilidades que extrapolam suas 
fronteiras, não podendo faltar como 
exemplos para a América Latina. Em 
nenhum momento, porém, eles pre
tendem apoiar a idéia de um pool de 
devedores, limitando-se a defender 
critérios econômicos que facilitem o 
pagamento das dívidas. 

Na avaliação de um auxiliar do 
presidente Sarney, seu discurso oti
mista durante a visita ao ministério 
da Aeronáutica, quando previu o fim 
das "turbulências" que ameaçaram 
seus primeiros dias de governo, foi 
uma antecipação da postura que le
vará a Montevidéu. Tanto que a data 
desta primeira viagem ao Exterior 
foi fixada depois de calculado o tem
po mínimo necessário para o presi
dente sentir-se seguro na liderança 
do governo. Ou como ilustrou o as
sessor presidencial: "O presidente 
fez questão de só visitar o vizinho 
depois de ter arrumado a casa". 

Na área econômica, Sarney re
servará para o Uruguai o tratamento 
devido a um tradicional e significati
vo parceiro comercial. Caberá aos re
presentantes da área econômica in
tegrantes da comitiva reverter o qua

dro das exportações brasileiras para 
aquele país, que caíram de 310,7 mi
lhões de dólares em 1980 para 135,8 
milhões no ano passado, correspon
dendo a uma queda real de 21,6% ao 
ano. 

PROGRAMA 

Quando o presidente Sarney de
sembarcar no aeroporto de Carrasco, 
às 11 horas da segunda-feira, os 60 
jornalistas brasileiros credenciados 
pela Secretaria de Imprensa e Divul
gação da Presidência e os profissio
nais uruguaios já terão um quadro 
completo da situação daquele país, 
feito pelo próprio presidente Sangui
netti, na entrevista coletiva que con
cederá poucas horas antes. 

O primeiro compromisso do pre
sidente e dona Marly em Montevi
déu, previsto para as 13 horas, será o 
de colocar flores no monumento o 
general Artigas. Em seguida, os pre
sidentes almoçarão juntos, na Casa 
do Governo, onde, às 17 horas, rece
berão cumprimentos do círculo di
plomático. Meia hora depois, Sarney 
e Sanguinetti reúnem-se no primeiro 
encontro de trabalho. A recepção de 
boas-vindas está marcada para as 
20h40. 

Na terça-feira, Sarney receberá 
as chaves da cidade do intendente 
(prefeito) Aquiles Lauzer. Da prefei
tura, eles seguirão para a Suprema 
Corte, onde o presidente brasileiro 
fará o mais importante discurso de 
sua permanência de três dias no Uru
guai. Falará sobre o processo de re-
democratização vivido pelo Brasil e 
de seu desejo de que o caminho seja 
seguido por todos os países da Amé
rica Latina. 

O próximo compromisso será na 
chancelaria da embaixada do Brasil, 
onde o presidente e dona Marly rece
berão os cumprimentos da colônia 
brasileira residente no Uruguai. De
pois do almoço, na residência do em
baixador brasileiro, Sarney partici

pará da sessão extraordinária da As
sociação Latino-Americana de De
senvolvimento e Integração (Aladi), 
de onde seguirá para a segunda reu
nião de trabalho com o presidente 
Sanguinetti. À noite, Sarney e dona 
Marly oferecerão uma recepção às 
autoridades uruguaias e corpo diplo
mático. 

No último dia da visita, o presi
dente e comitiva caminharão do Ho
tel Víctória Plaza, onde ficarão hos
pedados, à Casa do Governo, distan
te cem metros. Ali, os presidentes 
assinarão acordos de cooperação téc
nica e científica, antes de Sarney 
conceder entrevista coletiva à im
prensa. Ao meio-dia, a comitiva bra
sileira deixará Montevidéu, desem
barcando em Brasília às 16 horas. 

MERCADO COMUM 
Alguns especialistas do Itamara-

ty não acreditam que, em sua visita 
ao Uruguai, o presidente Sarney ve
nha a endossar, diretamente, propos
tas de criação de um mercado co
mum dos países subdesenvolvidos, 
mas estão certos de que ele enfatiza
rá a necessidade da adoção de medi
das que, na prática, levarão a esse 
objetivo. 

Não que o Brasil seja contra a 
idéia, segundo esses funcionários. 
Apenas considera que ela tem de ir 
amadurecendo e sendo posta em prá
tica aos poucos, por meio dos meca
nismos já existentes, principalmente 
no Continente, como é o caso da As
sociação Latino-Americano de inte
gração e do sistema econômico lati
no-americano — Sela. E, num plano 
mais amplo, há o Sistema Geral de 
Preferências Comerciais, articulado 
pelo grupo dos 77, que tem por obje
tivo estabelecer preferências de co
mércio entre os países do "Sul", isto 
é, em desenvolvimento. Esse será, 
naturalmente, o tema do discurso 
que o presidente Sarney fará na pró
pria sede da Aladi. 


