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Sarney condena os que temem a paz 
%J ^ » Teletoto Reuter ^ ™ 

JOSÉ MEIRELLES PASSOS 
Correspondente 

NOVA YORK — 0 Presidente José 
Sarney condenou, ontem, na sessão 
especial das Nações Unidas sobre de
sarmamento, as vozes que se levan
tam contra a ideia do desarmamento 
geral e completo. Sarney criticou de 
forma contundente alegações de que 
a "cessação dos testes é incompatível 
com a segurança militar de certos 
Estados; que a extensão da corrida 
armamentista a áreas cada vez mais 
amplas é imprescindível para o equi
líbrio estratégico e que tantas outras 
medidas de desarmamento não são 
factíveis". 

— Estranha lógica essa, que faz 
com que se pretenda impor como 
realista e aceitável um pensamento 
que admite a extinção da espécie hu
mana, mas que considera inadmissí
vel corrermos os riscos da paz — fri
sou, acrescentando que é "a doutrina 
inconcebível da segurança de alguns 
pela insegurança de todos". 

Sarney manifestou a esperança de 
que as atuais discussões, na ONU e 
entre americanos e soviéticos, levem 
a impedir a proliferação geográfica 
do uso militar da energia nuclear. 

Insistindo neste ponto, o Presiden
te mencionou a necessidade de impe
dir a introdução destas armas e de 
eliminar a presença militar estran
geira tanto na América Latina como 
na Africa. Para isto, disse contar 
com a colaboração dos Estados mili
tarmente mais significativos. 

Em seguida, Sarney confirmou sua 
posição contrária à Iniciativa de De
fesa Estratégica (SDI) — conhecida 
como "Guerra nas Estrelas" —, evi
tando citar o projeto por este no
me. 

O Presidente aproveitou a ocasião 
para reafirmar que o Brasil utilizará 
a energia nuclear exclusivamente 
para fins pacíficos. Enfatizando este 
compromisso, garantiu que os acor
dos recém-assinados com o Presiden
te Raul Alfonsín, da Argentina, afas
tam "qualquer especulação sobre 
uma possível corrida nuclear no 
Cpotinente". 

Vernon elogia o discurso na ONU 

O Presidente José Sarney chega ao prédio das Nações Unidas, em Nova York, para falar sobre desarmamento 

— Desarmamos qualquer ameaça 
nuclear na América Latina — afir
mou Sarney. 

Sarney ressaltou que o desarma
mento não pode ser tratado apenas 
pelas duas grandes potências, por 
maior que sejam os seus arsenais. 
Para a satisfação dos representantes 
dos países em desenvolvimento, afir
mou que as nações de poder mé
dio — como o Brasil — têm uma 
importante função neste debate. 

O Presidente destacou que, no pla
no das negociações multilaterais, o 
Brasil deseja que se conclua breve
mente a Convenção sobre Armas 
Químicas, cuja utilização é proscrita 
desde 1925 pela comunidade interna
cional. 

Ao final, resumindo as posições 
expostas à Assembleia, o Presidente 
do Brasil lembrou as ligações da luta 
pela paz com o combate às injustiças 
sociais, advogando a causa da parce
la da Humanidade "que só possui o 
dia e a noite" à espera de que a ciên
cia e a tecnologia proporcionem uma 
vida melhor: 

— Esses homens e mulheres espe
ram o desarmamento dos arsenais 
da fome, da falta de oportunidades 
de trabalho, das desigualdades, do 
intervencionismo estatal, da ordem 
económica internacional, da dívida 
externa, do aviltante preço das maté-
rias-piimas, do protecionismo, das 
intervenções, do terrorismo, da vio
lência e da crise moral, que des

troem as bases transcendentais do 
homem. 

Uma frase do discurso, que durou 
45 minutos, fez com que o Secretário 
Geral do PMDB, Deputado Milton 
Reis (MG), não se contivesse e pu
xasse uma salva de palmas dos ou
tros membros da comitiva brasileira, 
à qual se somaram sua colega de 
partido e Estado Márcia Kubitschek 
e o Secretário Particular do Presi
dente, Jorge Murad. Ao ouvir Sar
ney dizer que "a História é mais for
te e mais d i n â m i c a que as 
hegemonias", Milton Reis se agitou 
na poltrona e, aos gritos de "muito 
bem", liderou as palmas ao Chefe do 
Estado Brasileiro. 

REGIS NESTROVSKI 
Correspondente 

NAÇÕES UNIDAS - O discurso 
do Presidente José Sarney obteve a 
melhor receptividade no plenário da 
ONU, que estava com metade de sua 
lotação tomada por representantes 
de delegações de países membros, 
para a Sessão Especial sobre Desar
mamento das Nações Unidas. 

Os Estados Unidos foram repre
sentados pelo seu Embaixador nas 
Nações Unidas, Vernon Walters, que 
não precisou de fones de ouvido para 
entender a fala do Presidente, já que 
domina o português. Walters ficou 
bem impressionado com o discurso, 
como disse em entrevista ao GLOBO 
logo depois de cumprimentar Sar
ney, que defendeu as negociações 
multilaterais, em lugar da polariza
ção apenas das grandes potências, 
sobre desarmamento e emprego pa
cífico da energia atómica. 

— O discurso foi à altura do Brasil 
na comunidade mundial das nações. 
O Presidente falou com a autoridade 
que o Brasil tem no mundo de hoje. 

O representante americano acen
tuou que o discurso de Sarney, que 
compreendeu também uma declara
ção de princípios, contribui para o 
novo espírito de desarmamento ini
ciado na conferência de cúpula em 
Moscou entre o Presidente Ronald 
Reagan e o dirigente soviético Mik-
hail Gorbatchóv. 

Walters destacou ainda a impor
tância do Brasil em áreas conflagra
das como o Oriente Médio, "cujo 
conflito, que atrapalha a vida de to
dos nós no mundo, tem que ser solu
cionado o mais breve possível". 

— O Brasil é um dos países com 
maiores credenciais para falar na 
ONU, pois além de ser um dos seus 
membros fundadores, também é um 
dos poucos países no mundo, senão o 
único, que tem fronteiras com dez 

países, sem litígio com nenhum de
les. Precisa melhor credencial que 
esta? 

Além de Vernon Walters, outra fi
gura destacada era a do Ministro do 
Exterior e ex-Primeiro-Ministro Giu-
lio Andreotti, da Itália. Demonstran
do ter ficado bem impressionado 
com o discurso, foi cumprimentar 
Sarney ao final, mas não quis pres
tar qualquer declaração à impren
sa. 

A delegação da União Soviética en
viou ao plenário da ONU três repre-
sentantespara acompanhar o discur
so do Presidente brasileiro, entre 
eles Dimitri Titov, especialista para 
questões latino-americanas. 

Um membro da missão soviética 
junto à ONU, que não quis se identi
ficar, disse ao GLOBO: 

— A União Soviética sempre pres
ta muita atenção aos discursos, prin
cipalmente dos Presidentes latino-a-
mericanos, e por isco nossos 
delegados estão presentes a todas as 
reuniões — declarou a fonte, mani
festando sua estranheza ante a au
sência de delegados de alguns países, 
que não compareceram ao plenário 
da Assembleia. A imprensa interna
cional, aliás, tem dado pouca impor
tância à Sessão Especial. 

Ao final da Sessão, cerca de 100 
pessoas, inclusive os integrantes da 
missão brasileira junto à ONU, fo
ram cumprimentar o Presidente Sar
ney e sua mulher Dona Marly. 

A imprensa americana não tem 
dado destaque à visita do Presidente 
Sarney a Nova York. Hoje, no entan
to, o Presidente terá um encontro, de 
manhã, no jornal The New York Ti
mes, com a direção do mais influen
te jornal do país para conversar so
bre a situação política e económica 
do Brasil. A visita ao NYT será se
guida de outra ao The Wall Street 
Journal, órgão da comunidade fi
nanceira. 


