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O presidente José Sarney preten
de abrir a 40» Assembléia Geral da 

I ONU, dia 23, reafirmando sua mensa
gem mais constante aos credores da 
dívida externa: o Brasil não repre
senta um risco econômico. Em seu 
discurso preparado pelo Itamaraty e 
aperfeiçoado no Palácio do Planalto, 

i Sarney tentará convencer a comuni-
I dade internacional de que o compro
misso de 100 bilhões de dólares, a 
juros mensais de um bilhão de dóla
res, não pode ser reduzido a mera 
questão técnica, sob pena de se tor-

I nar um risco político. O texto diplo-
; mático final será do embaixador Ru-
jbens Ricupero, assessor especial do 
j presidente para assuntos de política 
j externa e relações internacionais. 
I Como todo escritor qúe se preza, po-
; rém, Sarney não abre Mão de cuidar 
I ele mesmo das questões do estilo. 
j "Se não temos vocação para o 
calote, também não temos para o ho

locausto" — resumiu uma alta fonte 

envolvida ha eíabòráçãó do discurso, 
acrescentando que "é preciso haver 
compreensão, boa vontade e nego
ciação política para que a dívida não 
se transforme na nossa autoflagela-
ção. Nesse ponto o presidente vai fa
lar duro. E, mesmo nâb sendo esse 
seu objetivo original, falará em nome 
de todos os países em desenvolvi
mento". Sarney deixará implícito 
que o não tratamento conveniente 
do problema econômico poderá ge
rar uma situação de convulsão social 
que favorecerá o fortalecimento de 
ideologias alheias aos interesses 
mundiais. 

Nem o Planalto nem o Itamaraty 
estão excessivamente preocupados 
em comparar o discurso do presiden
te José Sarney com o pronunciado 
pelo ex-presidente João Figueiredo 
na última Assembléia da ONU. A 
fonte citada afirma que "os momen
tos são diferentes; o Brasil mudou". 
E lembra que Sarney falará em nome 
de um país que dentro de dois meses 
elegerá prefeitos para as capitais, 
que está preparando a Constituinte, 
que assegura e promove a multipli

cação de partidos, que respeita a im
prensa e quer fortalecer o Judiciário. 
"Sarney vai falar em nome de um 
país democrático" — resumiu. 

• Além de economia, ó discurso de 
Sarney terá muito de política. O pre
sidente pretende prestar homena
gem aos 30 anos de criação da ONU e 
acentuar o papel da entidade. Inclui
rá referências claras aos compromis
sos da Nova República com a demo
cracia e direitos humanos. E exami
nará crises localizadas, reafirmando 
postulados básicos da diplomacia 
brasileira. A Argentina merecerá 
uma palavra a respeito do seu direito 
de exercer em paz a soberania sobre 
as Malvinas. 

As palavras mais ásperas do pre
sidente serão dirigidas à política do 
apartheid da África do Sul, classifi
cando-a de desumana. Sarney vai ex
plicitar o apoio do Brasil à África 
negra, lembrando a identidade cultu
ral dos dois povos. Citará, porém, co
mo prioridade do seu governo, o es
treitamento de relações com os paí
ses latino-americanos, fambém fala-

na ONU 
rá sobre a América Central, como 
uma questão que vem preocupando 
todos os países latino-americanos. 
Ele endossará seu apoio ao grupo de 
Contadora, ao lado de Argentina, 
Uruguai e Peru — o grupo de Lima. 

O Oriente Médio será focalizado 
e o presidente ressaltará os direitos 
inalienáveis do povo palestino, assi
nalando que todos os países da área 
— inclusive Israel — têm de viver em 
paz. A confrontação entre as super
potências e a escalada armamentista 
também estarão presentes no discur
so. Esses pontos serão reiterados nos 
encontros que Sarney manterá com 
os chefes de Estado estrangeiros. 

Dia 24, Sarney* jantará com ou
tros presidentes latino-americanos 
presentes à Assembléia da ONU. No 
último dia de sua permanência em 
Nova York, se reunirá durante uma 
hora com o ministro de Relações Ex
teriores da União Soviética, Edouard 
Shervadnadze, e em seguida com o 
primeiro-ministro da Polônia, Woj-
ciech Jaruzelski, que solicitou o en
contro. 


