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©SIÂSÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

A dívida externa será um tema 
obrigatório nos discursos e conversa
ções que o presidente José Sarney 
manterá em Nova York, pois "reafir
mará o compromisso claro de um mí-

'"plmo de crescimento econômico", re
velou ontem o assessor de política 
externa da Presidência da Repúbli
ca, Rubem Ricupero, acrescentando 
que o País respeitará todos os seus 
•compromissos externos, mas não 
abrirá mão de um crescimento míni-

IXÈÍO de 5% do Produto Interno Bruto. 

. Um encontro de Sarney com o 

presidente de Moçambique, Samora 
Machel, foi incluído na agenda do 
presidente brasileiro à última hora — 
no programa preliminar já estavam 
previstos contatos com os presiden
tes do México, Miguel de La Madrid, 
e do Uruguai, Júlio Sanguinetti, com 
o primeiro-ministro polonês, Wojcieh 
Jaruzelski, o chanceler soviético, 
Edouard Shervadnadze, e o secretá
rio de Estado norte-americano, Geor-
ge Shultz. 

Com a inclusão do presidente 
moçambicano, a agenda do presiden
te Sarney, segundo alguns diploma
tas brasileiros, estará completa, por
que Moçambique representa um dos 

principais países da África negra, 
com os quais o Brasil vem mantendo 
relações diplomáticas e comerciais. 
O encontro com o ministro das Rela
ções Exteriores da União Soviética 
está sendo esperado com grande ex
pectativa pelas autoridades soviéti
cas, que o consideram a mais impor
tante reunião entre autoridades dos 
dois países. Os contatos anteriores 
foram feitos a nível de chanceleres. 

De acordo com Ricupero, a visita 
de José Sarney à ONU — o presiden
te viaja no sábado e volta na quinta-
feira — não se faz dentro de um tema 
específico, pois o principal objetivo é 
aoresentar à comunidade mundial o 

momento que o País vive, a partir da 
posse do governo da Nova Repúbli
ca, em março. Sarney, acentuou, é a 
voz mais autorizada para dar uma 
versão autêntica da realidade brasi
leira. O presidente vai transmitir a 
visão do novo governo brasileiro a 
respeito dos grandes problemas 
mundiais e sua concepção do proces
so de democratização da América 
Latina.. 

Ricupero evitou antecipar deta
lhes do discurso que Sarney fará na 
ONU — o pronunciamento deverá 
durar de 40 a 45 minutos e está sendo 
redigido pelo próprio presidente, a 
partir de um esboço preparado por 
sua assessoria. 

rescimento 
PT NÃO VA! 

A liderança do PT decidiu não 
aceitar o convite do presidente José 
Sarney para integrar a comitiva na 
viagem a Nova York, por não concor
dar com o tratamento "ambíguo" 
que o governo vem dando à questão 
da dívida externa. O anúncio foi feito 
ontem pelo líder petista, deputado 
Dj alma Bom (SP), depois de pedir 
esclarecimentos ao presidente da Câ
mara, Ulysses Guimarães, sobre se, 
no caso de aceitar, iria como repre
sentante da Casa ou "apenas fazen
do número na comitiva presiden
cial". 

Participarão da comitiva de Sar
ney apenas 14 pessoas: dois minis

tros (o chanceler Olavo Setúbal e o 
general Bayma Denys, do Gabinete 
Militar), líderes dos partidos no Con
gresso e os presidentes das Corniis-
sões de Relações Exteriores da Câ
mara e do Senado. Além do líder do 
PT, que recusou o convite, não pode
rá ir o líder do PDT, senador Roberto 
Saturnino, que está em plena campa
nha eleitoral para a Prefeitura do 
Rio de Janeiro. Em Nova York, o em
baixador do Brasil na ONU, George 
Álvares Maciel, será incorporado ào 
grupo. ; ' 

Mais informações sobre a decisão 
do Brasil de manter o desenvolvimen
to econômico nas páginas 33 a 35 


