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Brasil-EUÂ sofrem 
pressões de grupos 

| BR ASJLIA (0 GLOBO) — 
A citação do Brasil entre os 
países aue não podem 
pleitear credito nos Estados 
Unidos; para compra de 
armas feita na Lei de Ajuda 

!; Extern» para o aao fiscal de 
r 1978. demonstra aue con-
; tinuam ativos os grupos de 

pressão que deseiam toldar 
I as relações BrasiUEstados 
| Unidos, toda vez aue ré-
I tiramos dos nossos caminhos 

divergências maiores", 
disse ontem» da tribuna, o 
vtce-iifier da Arena no Se
nado José Sarney. 

.— A lH3 ora votada pelo 
Congresso americano pas-( sou do Senado sem .Qualquer 
referência ao nome do 
Brasil. Acontece que os 
grupos interessados em 

- dificultar as reiacões Brasil-
Estados Unidos, principal-
menu agora, com a próxima 
vinda do Presidente Cárter, 
fizeram reaparecer, num i 

Í passe de mãtfíoa. na Câ
mara, refpréncias ao Brasil 
como pai* aue não receberia 
credito para equipamento 
militar 

Recordou o»e "o Brasil, 
ha anos não esta solicitando 
crédito nos Esi átí<* Unidos 
para compra de armas*1. 

— No dia * de marco pas
sado o Uamaraty, através de 

nota oficial, divulgou a nossa 
intenção de nlo pleitear ou 
recpper qualquer a.iuda dos 
Estados Unidos, e no dia 11 
de marco denunciamos o 
acordo militar Em 19 de 
setembro, revogamos os 
demais acordos aue ins
trumentavam a cooperação 
neste setor entre os dois 
países 

Para Sarney, a referência 
ao nome do Brasil "re
presenta, sem dúvida, mais 
um gesto destinado a atingir 
o nosso pite'8". 

*M§s estamos atentos 
porque sabemos que esse 
nào é o desejo «em do gover
no nem do Presidente 
Cárter, nem do povo 
americano E uma pro
vocação de grupos que nlo 
estão interessados na bot 
convivência no continente, 
que não têm amor ao Brasil 
nem desejam que exer-
çamos nossa soberania como 
estamos fazendo. 

O vice-líder da Arena 
concluiu: 

— A nota do Itamaraty 
sobre o assunto é uma 
afirmação de nossa di-
piomaeia, da independência 
de nossa politica externa, 
conduzida firme e inteligen
temente pelo Chanceler 
Silveira. 


